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SAMTAL MED LASAREN

Ndr en forfattare v'dnder sig till sin lasare, talar ban ndstan alltid till

en ok'dnd. Han kdnner inte lasarens asikter ocb vet inte om ban mots med
sympati, antipati eller likgiltigbeu Jag bar alltsa ingen aning om, vem Du
ar, hare lasare. Kanske bor Du till dem, som i fbrvdg anser de synpunkter,

vilka bar framfdras, vara nagot av det mest olyckssaliga i modern politik.

Bara Du bar tittat pa omslaget, bar Du Ditt omdome klart.
^
Det bar blir

diktatur} fbrtryck, brutalitet, koncentrations lager ocb annat i den vagen. I

sa fall vagar jag gissa, vad Du tanker saga, ndr Du Vdst ut skrijten. Det

dar var en utm'drkt bluff! Med sadana fagra talesdtt shall ban forsoka f'ora

oss bakom ljuset. Men vi later inte lura oss. Vi kanner de dar gossarna.

Till detta vill jag svara: Om Du baft en fbrutfattad mening om den

cisiktsriktning, som framtrader med denna shrift, ocb det sedan visar sig,

att denna mening inte stammer med skriftens inneball, da maste Du ba en

speciell anledning om Du vill beshylla dess forfattare for medvetet be-

dragerL Du maste kunna pavisa, att forfattaren eller bans meningsfrander

bar visat s'drskild bendgenbet att saga ett ocb gora ett annat. Nu torde^

det emellertid vara uppenbart, att de manniskor, som omfatta ideerna i

denna shrift, under mer an ett artionde statt i ett blhvdder, som bloit

fa om ens nagon annan bar i landet varIt med om, De skulle ba kunnat

hopa sig sinneslugn, familjelycka ocb god stallning genom att avsvara sig

sina fdrgripliga fcikter. Men de bar inte gjort det. De bar lath sin over-

tygelse fdlla utslaget ocb bandlat darefter. Folk av den typen bar sanner-

ligen ingen anledning att plotsligt forsoka dblja sina asikter. De bar mer

an de fiesta visat, att de i barda ocb svkra lagen star for sin tfo. Ett

fbrsoh att stdmpla deras synpunkter som medvetet bedrdgeri, som smfi-

skuren anpassning, faller pci sin egen orimligbet. Om nagon fortjdnar till-

tro, borde det val vara de, som vagar sta for sin uppfattning i verhlig

motvind.

Nu inskrider kanske en annan lasare: Stopp ett tag! Jag kdnner mig

inte alls traffad av hela det dar resonemangeu Jag tror visst, att Du
menar, vad Du sdger. Men vad ar det egentligen for en underlig teologisk

skrift, som Du begdr, att jag skall lasa? Vi intresserar oss just nu for

tjdnstepensioner, for den vdxande statsskulden, for den botande arbetslds-

heten, for det krympande valutaunderlaget, for rantor, jordbruhspriser ocb

skogstilldelning. Inte bar vi tid att sitta ocb fundera pa vad historien

egentligen ar for nagot, bur ett idealsambdlle skall se ut, vilken s.k. bel-

betsuppfattning man bor ba om staten, sambdllet ocb den enskilde. Det

dar far filosoferna ocb de tankande augustarna syssla med. Vi vanliga

vardagsmdnniskor vill bora talas om rejdla ocb konkreta ting.

Jag ar inte alls forvanad over detta inldgg, kdre lasare. Jag bar bort

det manga ganger fbrr. Men nu maste jag anda be Dig fundera ett litet

tag. Vi bar faktiskt sysslat just med dessa ting i politiska diskussioner

bade i press, radio ocb vid mbten ocb sammankomster. Men detta tycks

ba medfbrt att det politiska intresset borjat sjunka mot nollpunkten. I
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stallet for klarhet tycks den polit'tska forvirringen vara storre an nagonsin.

Nar folk hor pa debattdrerna fran de fyra partierna, vet de varken ut ellet

in, Ibland angriper man staten: bara den enskilde begriper netgot. Jbland
begar precis samma manniskor, att staten shall rycka in ocb hjdlpa till.

Ena dgonblicket menar somliga, att man det allmannas stod gar ingenting

riktigt bra. I n'dsta dgonblick s'dger samma folk, att varje klar normering
i uppfostran av ungdomen ar ett brott mot friheten ocb darfor maste
aw isas. Det finns ingen logik i nagon standpunku Det finns ingen klar

forutsattning, som man bailer fast vid. Allt ar bara en enda stor tanke*

oreda. Det ar just darfor vi behover en ideologisk debatt, en askadning,

som ger oss det langa perspektivet, sammanhanget, som gor detaljerna be-

gripliga ocb atgdrderna konsekventa ocb foljdriktiga, Endast en klar

ideologisk grund kan ge saklighet at detaljdebatterna.

Det ar nog sa riktigt, sager en tredje lasare. Jag bailer med Dig i

stort. Men jag ar den tvivlande Tomas. Ty bur logiskt Du an ma reso-

nera, bur tilltalande Dilt framt'idsprogram an ma vara, fruktar jag att

det ar bortspilld moda. Du kunde agna Dig at nagot matnyttigare. Det
blir andd ingenting av allt det dar. Visst skulle jag bli glad om jag bade

fel. Men i denna vrdnga varld gar det inte med ideal. De blir latt till

sjalvbedrageri ocb verklighetsflykt.

All right, Tomas, Du bar kanske r'dtt. Jag bar allt sj'dh tankt i samma
riktning som Du — mer an en gang forresten. Men tank bara for ett kort
dgonblick pa Din namne, pa honom, som Du uppkallat Dig ejter. Visst

tvivlade ban. Visst ville ban sticka sina fingrar i halen ejter spikarna ocb
sin hand i sidan. Men trots sina tvivel gick han ut och krismade med-
manniskor i Indien, dar bans larjungar finns kvar an i dag. Det dar tvivlet

kan nog vara nyttigt. Men om vi later det ta overhanden, dodar det varje

mojlighet att gdra en skapande Insats. Visst finns det manga anstrang-

ningar, som till sist faller ihop ocb aldrig nar sitt syfte. Den risken far

man alltid ta. Men det finns ingenting nytt och vardejullt, som kommit
till, utan att manniskor tagit sadana risker. Fortsatt darfor garna med Ditt
tvivel. Men las anda. Och om Du gillar saken, som Du sager, sa arbeta

trots tvivlet. Vi skall gdra vad vi kan for att komma till ratta med tvek-

samheten,

Vi ar utan tvekan Europas rikaste land. Vi bar en hog levnadsstandard.

Vi bar ett nagorlunda effektivt forsvar. Vi bar en god social omvardnad.
Vi horde vara Europas lyckligaste folk. Men det ar vi inte. Vi toppar
den europeiska sjalvmordsstatistiken. Var brottslighet bar stigit oroande
ejter kriget. Alkoholismens omfattning ar en alarmsignal. Och just om-
fattningen bland de yngre av dessa joreteelser i en tid, da ungdomen haft
det materiellt battre an nagonsin under var langa bistoria, talar ett irri-

terande sprak om vantrivsel. Vi bar stirrat oss blinda pa det materiella,

pa detaljerna for dagen. Darfor vadjar jag till Dig, kare lasare. Antingen
Du blir med pi noterna eller inte. Men fortsatt lasningen mot bakgrunden
av ett nulage, som ar ljust pa ena sidan men alltfor morkt pa den andra.

Ocksa den tvarsakre, som tanker annorlunda, kan ibland behova t'dnka om.
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Vi behover en ny ideologi

Inom allt vidare kretsar borjar man komma till insikt

om att de gamla ideologierna fran 1800-talet och mellan-
krigstiden intc langre haller. De forsok till fornyelse,

som gjordes mellan varldskrigen, blev bara ansatser, som
gick under i det andra varldskrigets virvlar. Bara ett fatal,

som ingenting lart, onskar dem tillbaka. Kvar star i dag
den sovjetryska kommunismen och den amerikanska
individualismen. Men bada ar ideologiskt undergravda,
sarskilt den sistnamnda. Amerika, frihetens och humani-
tetens land framfor andra, haller pa att utveckla sig till

kollektivismens och likriktningens. Dar de amerikanska
atomstaderna vaxer upp, ar det, som om en ny medeltid
vore pa marsch. Pa en 800 meter hog klippa i Colorados
canon ligger Los Alamos, den stad, dar atomindustrin har
sin hjarna. Pa avstand ser dess laboratorier ut som en
medeltida riddarborg, omgiven av en stad, och de prakt-

fulla fjallkedjorna bildar en hogromantisk bakgrund.
Runtomkring staden loper en mur precis som pa medel-
tiden. Men muren bestar av taggtrad, och rran varje

maska i natet spanar elektronogon ut i omgivningen, Om
natten lyser blandande vita baglampor fran en ledning,

som utgor murkronet. Ingen narmar sig ostraffat. Ingen
slipper in genom stadsporten, som bestar av en vaktkur,
byggd i genomskinligt material, utan att alia passersedlar

blivit visiterade. Staden ar indelad i olika zoner, den ena
hemligare an den andra. Overalk vakar hemliga ogon
och hemliga lyssnarposter. Overallt moter anslagen om
tystnadsplikt. Har har valfarden natt sin fullandning.

Har finns ingen fattigdom och ingen kriminalitet. Men
har finns heller ingen frihet. Och uppe i State of Washing-
ton, dar plutoniumfabrikens atomugnar arbetar bakom
metertjocka vaggar av pansarbetong, dar varje fas av
processerna foljs pa radarskarmar, dar robotar med elek-

tronhjarnor, styrda med spakar fran andra sidan vaggen,
ar de enda, som kan reglera maskiner, for evigt forgiftade

av den radioaktiva stralningen, dar regerar de vita man-
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nen, dvs. sanitetstjanstens personal, lika envaldigt som
faraos slavdrivare. Dar kan varje indisciplinart upp-

tradande vara livsfarligt.

Sovjetsamhallet, kommunismens likriktade masskollek-

tiv, utmcjslat av Stalins spioner, agenter och bodlar, kol-

lektivsamhallet, dar varje manniskovarde till sist ar

utplanat, dar alia fran ordensdignande marskalkar till

traskladda kolchosarbetare maste boja sig och krypa i

stoftet infor avguden partikollektivet, detta samnalle

utan nad ar alltsa redan pa vag att vaxa frarri inom
frihetens egna granser, vaxa fram i skydd av frihetens

krafter. Sovjetsamhallet har med sina hansynslosa metoder

natt otroliga resultat. En jatteindustri har stampats ur

jorden, stapperna har borjat blomma, ishavskusten har

borjat kultiveras. Men allt detta har skett pa bekostnad

av omistliga vasterlandska varden. Det ar darfor, vi

aldrig kan acceptera kommunismen. Men nu ser vi samma
kollektivism,som i Sovjetunionen piskats fram uppifran,

komma smygande nedifran mitt i den demokratiska

varlden. "Varfor sparrar ni forstadernas gator?", fragar

den unge svenske diktaren Werner Aspenstrom. "Den
ni vantar passerar inte forstaderna."

Det ar mot denna utveckling mot robotsamhallet, mot
den byrakratiska diktaturen, mot kommunismens dodshot

och den inre upplosningens lurande bakhall, som vi maste

formulera den nya ideologic solidaritetens och frihetens,

auktoritetens och rattssakerhetens vasterlandska framtids-

linje. Infor det nya ofattbara och skrammande i nutiden

sprider det sig overallt i vasterlandet en livsangest, som
forlamar var handlingskraft och skymmer vart synfalt.

Vi behover en ny optimism, en ny framtidstro. Och vi

behover den ide, som kan tanda, egga och svetsa samman
oss som forr. Det ar denna ideologi, alternativet till kom-
munism och kapitalism, till demokrati och diktatur, som
vi velat forma och fora fram i den nysvenska rorelsen pa

det nationella planet liksom i den europeiska socialrorel-

sen pa det internationella.
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Vem formar vart ode?

Det finns ingen forutbestamd utveckling. Historicn
ar liksom marmorn i ett konstverk, den ar det material,

av vilket vi med vara egna hander formar vart ode.

Allt djupare har vi trangt in i naturens hemligheter.

Vi har uppdagat dess krafter, vi har kartlagt dess or-

sakssammanhang. Och vi har kopplat om krafterna. Vi
har kommit orsakskedjorna att bli andra och oforutsedda.

Forsarnas skummande virvlar forvandlar vi till elkraft,

som lyser upp vara stader, varmer vara hem och driver

vara fabriker. Oljan i jorden har vi hamtat upp for att

lata bilarna i blankande rader rusa fram over breda as-

faltvagar eller komma de silvergra flygplanen att lyfta

mot skyn. Bandet, som haller atomens delar samman till

en enhet, har vi lost upp, och dess innestangda krafter

har vi slappt losa for att kunna utnyttja dem i var tjanst.

Den dag rycker allt narmare, da det forsta rymdskeppet
lamnar var jord for att fora oss mot nya okanda vidder,

och vi drommer om det ogonblick, da solenergin skall

kunna samlas, tamjas och sandas ut till varje punkt pa
jorden, dar energibehovet inte ar tillgodosett.

Pa samma satt ar vi pa vag att tranga in i historiens

hemligheter. Vi soker komma at orsakssammanhanget i

den ekonomiska mekanismen, de lagar, som beharskar var

valstandsutveckling. Vi soker finna ut de sociala kans-
lornas och motsattningarnas orsaker och verkningar. Vi
vill komma at maktviljans hemlighet pa gott och ont,

driften, som grundar samhallen och bygger stater, vi

soker fanga krigets gatfulla massvansinne for att tamja
dess demoner. Vi fragar oss om sambandet mellan natu-
rens beskaffenhet och manniskans utveckling. Vi sager

oss, att de intellektuella insatserna, matematikens och
logikens lagar, forskningens och konstens ofrankomliga
resultat, maste spela en pataglig roll for vart ode. Vi
soker utforska det biologiska arvets roll och miljons be-

tydelse for utformningen av vart sjalsliv, vara tanke-

gangar, vara forestallningar och vara kansloreaktioner.
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Vi vet, att alia dessa krafter spelar med i historien. Vi
vet, att de spelar samma roll for det manskliga samballets

utveckling som vattenkraften, skogen, jarnet, oljan, ko-
let for den moderna industrin. Och liksom manniskan
just genom att utnyttja dessa materiella drivkrafter kom-
mit dem att samspela for uppnaendet av bestamda syften,

sa galler det, att fa fram en liknande samordning av
historiens grundfaktorer, att tamja utvecklingen for att

darmed sjalva kunna bestamma och forma vart ode.

Det ar foljaktligen all politiks yttersta uppgift att

samordna utvecklingens krafter pa sa satt, att man kan
forverkliga sina uppstallda mal. Politikern ar historiens

tekniker. Men han skiljer sig fran teknikern i egentlig

mening satillvida, att han har att gora icke med doda
ting utan med levande manniskor. Flytta en sten, den
opponerar sig inte. Den blir lugnt liggande, dar den
lagts. Men med manniskor ar det annorlunda. Vi kan
rakna ut de ekonomiska lagarna. Om de finge verka i ett

lufttomt rum, skulle de fungera, som vi pa forhand for-

modar. Men det kommer alltid oforutsedda faktorer

med i spelet. Ekonomin ar beroende av manniskans reak-

tioner. Vi kan kartlagga de psykologiska orsakssamman-
hangen. Men bara till en viss grans. Det kommer alltid

med en faktor, som rubbar kalkylen. Forsok tvinga man-
niskorna att upptrada som vi rorutbestamt. Reaktionen
uteblir inte. Ocksa det mest polisbeharskade diktatur-

samhalle maste standigt sla ner revoltforsoken fran man-
niskor, som reser sig mot tvanget. Blott om manniskan
sjalv har en kansla av medbestammande och mening i

sitt handlande, kan hon till fullo utnyttja sina resurser.

Darfor blir berattelsen om statskonstens fullandning en

berattelse om friheten. Utan frihet kan ingen hogre kul-

tur byggas upp. Att forkvava friheten ar att stanga

dorren till framtiden. Det ar ledare med makten av sina

medmanniskors fortroende, som varlden behover.
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Maskinernas tidsalder

Den nydaning av den manskliga tillvarons snart sagt

alia omraden, som agt rum de senaste tva hundra aren,

star i tecknet av den foreteelse, som gar under namnet
den industriella revolutionen. Uppfinningen av angma-
skinen, skisserad av fransk intelligens kring det sjuttonde

sekelskiftet men forvandlad till praktiskt anvandbar
konstruktion av James Watt ett drygt halvsekel efterat,

blev upptakten till en utveckling utan motstycke i varlds-

historien. Det gamla samhallet med dess standsordning

och dess skravasen sprangdes sonder av de nya social a

krafter, som industrialismen frammanade. Ur handels-

stadernas kopmannaklass vaxte den nya kapitalistiska

borgarklassen fram, och kring de snabbt vaxande industri-

samhallena tatnade den nya arbetarklassen. Den mansk-
liga muskelkraften ersattes av maskinkraft. Forst var

det kolet, senare vattenkraften och oljan, som blev den

nya produktionens stora energikallor. Jarnvagarna och
angbatarna, senare bilismen och flyget stallde nya kom-
munikationsmedel till forfogande, som mojliggjorde den
nya massproduktionens spridning over allt storre om-
raden. De liberala ideerna med deras starka frihetskrav,

riktade mot statliga regleringar och skramassiga organisa-

tionsformer, beredde mark icke blott for de stora mark-
naderna utan ocksa for den politiska demokratin. I dess

stora vida famn tagade den nya arbetarklassen in forst

som en revolutionar hord av samhallsomstortare, en

mullrande underjord med hot att dranka det nya kapi-

talistiska samhallet i ett utbrott av rodglodgad lava

men sa smaningom alltmera konform med de liberala

frihets- och jamlikhetsideerna. Tillkomsten av ett allt

storre antal klasslosa mellangrupper — tjansteman, sma-

foretagare, nya hantverkargrupper av montorer, repara-

torer, installatorer, service-personal o. d. — medforde
en sa smaningom skeende utjamning. Den romantiska

konservatism, som utgjort ett ideologiskt forsvarsvapen

for det forna samhallets overskikt, bleknade undan och
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forvandlades till cn konservativt fargad liberal askad-

ning. Aristokratin smalte samman med den nya^ penning-

adeln. Marxismens revolutionara patos blev revisionistisk

socialdemokrati, och mellan dessa stromningar fram-

tradde en socialt betonad nyliberalism som uttryck for

de nya mellanskiktens intressen.

Men knappt hade de liberala frihetsideerna pa allvar

hunnit oppna granserna for en varldsomspannande fri-

handel, innan nationalismen borjade framtrada som den

stora motkraften. De nationella staterna organiserade sig

alltmer som konkurrerande jattefirmor. Kampen om
kommunikationsleder, ravarukallor och marknader blev

allt intensivare, och ur denna kamp vaxte det forsta

varldskriget fram. Motsattningarna skarptes ater. Men
den inre sociala kampen tradde i bakgrunden till for-

man for en nationernas inbordeskamp pa det internatio-

nella planet. Pa tva hall sokte man medvetet utnyttja

detta forhallande. Lenins roda kupp i Petrograd grund-

lade den kommunistiska Sovjetunionen. Den revolutio-

nara marxismen aterkom och blev en varldsmakt i leni-

nismens gestalt. Sovjetmakten uppenbarade sig som den

proletara varldsrevolutionens avantgarde. Som ett ut-

tryck for "proletaren bland Europas nationer" organise-

rade Mussolini de forsta fascistiska forbanden i Italien,

vilka den 28 oktober 1922 antradde marsdien mot Rom.
Fascismen liksom senare den tyska nationalsocialismen

var en revolt mot den liberala demokratin med dess olika

nyanser. Ideologiskt blev den en forening av den yttersta

hogerns romantiska konservatism och den yttersta vans-

terns revolutionara socialism. Den ren'assans for statens

makt over samhallet, som blivit en foljd av varldskrigets

pafrestningar, fick i de fascistiska och nationalsocialistiska

diktaturerna sitt framsta uttryck, men den tendens till

overbyggande av klassmotsattningarna, till nationell sam-

ling under statens ledning, som fascismen forkropps-

ligade, gjorde sig ocksa gallande overallt i den demo-
kratiska varlden. Den var en for hela mellankrigsperi-

oden kannetecknande politisk och social tendens.

Nationernas konsolidering infor det andra varldskriget

bars tekniskt upp av rationaliseringen och de nya surro-

gatindustrierna. Medan den forstnamnda foreteelsen syf-

tade till en effektivisering av de tekniska hjalpmedel,

som redan stod till buds, syftade den sistnamnda till att
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gora de olika nationerna oberoende av sadana rtvaror,

som inte forekom inom deras granser. Idealet var sjalv-

hushallet, den nationella autarkin. Men da detta ideal var

ouppnaeligt, eftersom varken rationalisering eller surrogat-

produktion kunde ersatta det mellanfolkliga varuutbytet,

rsulterade utvecklingen i en ny valdig sammanstotning
mellan folken. I det andra varldskriget stortade de nya
nationella experimentsamhallena samman medan Lenins

skapelse, Sovjetunionen, i stallet framtradde som en
varldsmakt av skrammande proportioner. Statsforvalt-

ningens makttillvaxt under det forsta varldskriget over-

! traffades under det andra ocksa i demokratierna, och
den spanning, som efter vapenstillestandet i maj 1945
klov segrarna i tva lager, det kommunistiska och det

demokratiska, konserverade statens maktstallning pa bada
sidor. Samtidigt borjade rationaliseringen som tendens

inom industrin att utveckla sig han mot ren automation.

Behovet av valdiga kapitalkoncentrationer vaxte darmed
i sadan utstrackning, att staterna maste engagera sig i

hogre grad an tidigare. Och an mer blev detta fallet

genom atomkraftens frigorelse och mojligheterna att med
de nya tekniska hjalpmedlen utstracka manniskans herra-

valde over jorden till att omfatta ocksa den narmaste
varldsrymden.

Det kalla krigets yttre press, statsforvaltningens allt

flera uppgifter och allt storre organisation, smaforetagens

svarigheter att havda sig mot de storre enheterna, makt-
koncentrationen inom de fackliga sammanslutningarna
till topporgan, delvis frampressad av penningpolitiska

nodvandigheter, allt bidrar till en och samma utvecklings-

j

tendens. I bakgrunden skymtar den byrakratiska dikta-

! turen som en logisk foljd av den moderna demokratins
i konstruktion. Redan pa 1830-talet forutsade Tocqueville,

att demokratin skulle utradera de naturliga mellanmak-
terna mellan staten och individen, sa att manniskan till

sist stode varnlos gentemot en allsvaldig byrakrati. Det
ar denna utveckling, vi nu bevittnar. Vagen tillbaka till

frihet, rattssakerhet och folklig sjalvstyrelse maste leda

fram till helt nya samhallsformer, till en omkoppling av
krafter, som i dag haller pa att lasa sig. Vasterlandet

har har bara en vag, vagen till korporatismen.
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Frihetens enda vag

Det byrakratiska diktaturhotet ar vasterlandcts allvar-

ligastc problem. Vi har sett samma utveckling passera i

snabbtakt i Sovjetunionen, regisserad och driven av mal-

medvetna hander. For att forsta hemligheten i denna^ ut-

veckling maste vi ett ogonblick stanna vid de ekonomiska

forutsattningarna. All produktion ar till for att tacka

manniskornas behov. Men for varje hogre produktion

behovs det redskap och maskiner, fabriker och kommu-
nikationsmedel. En del av produktionen maste anvandas

for framstallningen just av dessa nyttigheter. Manniskor-

na maste alltid i nuet avsta fran att ta ut hela resultatet

av sitt arbete. En del maste utnyttjas for framstallningen

av de maskiner, fabrikslokaler och transportmedel, som
framtiden behover. Ju storre del av nuets arbetsresultat,

som man avstar ifran, desto storre blir den framtida

produktionen.

Man skulle kunna indela det ekonomiska livet ur eko-

nomisk synpunkt i tre eller fyra sektorer. Den forsta

utgores av konsumtionen, de enskilda manniskornas per-

sonliga behovstillfredsstallelse. Den andra utgores av

konsumtionsvaruproduktionen, dvs. framstallningen av

allt det som hor till livets nodtorft och lyx, den tredje ar

kapitalvarusektorn, dvs. den som tillverkar maskinerna,

verktygen, ravarorna, fabrikerna, trafikmedlen o. d. Den
fjarde slutligen brukar kallas de offentliga investeringar-

na. Delvis sammanfaller denna sektor med den tredje. I

den man staten tillverkar eller tillhandahaller kraftverk,

jarnvagar, buss- och flyglinjer ar denna del av offentlig

verksamhet liktydig med kapitalvaruframstallning och

tillhor pa sitt satt den tredje sektorn. B'yggandet av skolor,,

sjukhus, forskningsanstalter o. d. kan indirekt raknas som
kapitalvaruframstallning, ty utan utbildning och forsk-

ning at hogre produktion omojlig liksom sjukvarden

minskar franfallena i arbetet och darmed okar produk-

tionens effektivitet. Helt improduktiva ar daremot in-

vesteringarna for militara andamal. De utgor den ofran-
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komliga sakerhetsprernie, som vi i dag maste betala for

framatskridandets framtida trygghet.

Om man nu lagger tyngdpunktcn i den forsta sektorn
och genom lonestegringar och sociala formaner driver
fram konsumtionen genom att oka efterfragan pa kon-
sumtionsvaror, tvingas sektor 2 att flasande folja med i

utvecklingen. I den man kapital i alltfor stor utstrack-

ning dras till sektor 2, inverkar detta dampande pa ut-

yecklingstakten inom sektor 3, kapitalvarusektorn. Detta
innebar att utvecklingstakten i framtiden blir Jangsam-
mare. I den man man daremot bromsar sektor 1 genom
laga loner till massorna, samtidigt som produktionen
inom sektor 2 ar i full gang, forlorar konsumtionsvaru-
industrin sina avsattningsmojligheter, lagren vaxer och
en arbetsloshetskris intrader. Principen maste foljaktligen

vara, att hela tiden se till, att den tredje sektorn gar i

spetsen, att tvaan foljer efter, men att ettan standigt

halles sa hog, att produktionen stimuleras genom fort-

lopande efterfragan.

Naturligtvis kan man genom konstlade medel, exem-
pelvis statliga maktsprak, halla konsumtionen pa en lag

niva, likasa konsumtionsvaruframstallningen, for att i

stallet satta in allt pa kapitalvaror och offentliga in-

vesteringar. Stalin insag detta med den primitiva rnanni-

skans
.
naturinstinkt. Han insag, att om Sovjetunionen

skulle bli en varldsmakt, maste den sovjetryska produk-
tionen drivas upp i jamnbredd med den vasterlandska.

Detta kunde bara ske, om man avstod fran standard-
hojande konsumtion och i stallet satte in allt pa en sam-
hallsomdanande industrialisering. Darfor fejade han un-
dan bonderna, den enda klass, som kunnat bjuda honom
effektivt motstand. I stallet gav han lantbruket at varn-
losa lantarbetare, vilka i stora kolchoser arbetade fram
de livsmedel, som staten sedan salde med jattevinster.

Dessa vinster anvandes for att finansiera de nya kraft-

verken, masugnarna, fabrikerna, vagarna, kanalerna osv.

Bara en jarnhard centralistisk ledning kunde pa detta
satt forvandla ett bondesamhalle till en industristat. Sa
uppstod det en klass av byrakrater, som blev Stalins red-
skap i hans sociala jatteexperiment. Nu har denna ut-

veckling natt sa langt, att man maste minska centralis-

men till forman for en viss decentralisering. Men detta

sker inom ramen for den nya byrakratiska harskarklassens

13



maktutovning. Chrustjcv ar dess man.
^
Och forsoket att

forskjuta tyngdpunkten till den latta industrin, till sek-

torerna 1 och 2, Malenkovs forsok, misslyckades helt.

Sektor 3 star fortfarande i medelpunkten. Och resultatet

star skrivet i meteorskrift nar de sovjetryska satelliterna

rusar fram pa sina bagar genom rymden.

I>emokratin i vaster har gatt en annan vag. Vid yalen

tavlar partierna om valjarnas gunst. De fiesta partier ar

uttryck for en viss social grupp i industrisamhallet. Men
mellan dessa grupper finns det alltid en mangd grans-

fall, och det ar dessa nianniskor i klassamhallets grans-

marker, som utgor den partipolitiska driweden, de om
vilkas roster valet star. For att behalla sitt normala klien-

tel och vinna gransvaljarna tvingas partierna till standigt

nya loften, som driver fram en ekonomisk politik, dar

den forsta sektorn, konsumtionen, stalls i centrum. Den

aktuella erfarenheten ger talrika bekraftelser pa detta

forhallande. Det standiga lonetrycket nedifran framkallar

en centralisering av makten till de fackliga organisatio-

nernas topporgan for att hindra inflatoriska konsekven-

scr av lonepolitiken. Den genom motsattningarna pa

arbetsmarknaden framkallade organisationstendensen

bland foretagen har aven vidgats till att omfatta det

produktionstekniska omradet. Smaforetagens karaktar av

leverantorsannex till storforetagen blir allt vanligare.

Kommunernas beroende icke blott av statliga beslut utan

ocksa av centrala kommunforbund ar en pataglig reali-

tet. Forvaltningens tilltagande omfattning och befogen-

heter minskar de enskilda manniskornas, gruppernas och

foretagens rorelsefrihet till forman for en allt maktfull-

komligare byrakrati. Detta forsvagar demokratins mojlig-

het att i langden havda sig mot det kommunistiska sy-

stemet. Teknik, samhallsorganisation och specialisering

driver emellertid fram byrakratiseringen aven inom de~

mokratin, och motsattningen till den kommunistiska varl-

den paskyndar denna utveckling. Den demokratiska lof-

tespolitiken undergraver demokratin och bereder mark

for diktaturen aven i vaster.

Den enda vagen ut ur denna atervandsgrand, den enda

vagen tillbaka till friheten, rattssakerheten och den folk-

liga sjalvstyrelsen, de varden, som byrakratiseringen ho-

tar, ar vagen till korporatismen. Forhallandet mellan
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staten, samhallet och manniskan maste definieras pa nytt,

och vasterlandet maste reformeras i overensstammelse
med nya principer. Samhallet utgor arbetsfordelningen

mellan olika folkgrupper, folkcts sociala organisation,

uodvandiggjord av den manskliga malsattningen och dess

tekniska forutsattningar. Staten ar det over arbetsfor-

delningens olika grenar staende organ, som ar skiljedoma-
rcn och samordnaren dem emellan och som utat represen-

terar folkets enhet. Manniskorna framtrader gentemot
staten som de individuellt sarpraglade bararna av olika

uppgifter, olika funktioner i samhallet. Detta ar korpo-
ratismens elementara grunduppfattning.
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Sa bygger vi korporatismen

Det bestaende samhallet, framvuxet ur den industriella

revolutionen, har utformats som ett typiskt klassamhalle.

Agarna till det i produktionen investerade kapitalet har

blivit produktionens agare och har darmed formellt fatt

monopol pa naringslivets vinster. De anstalldas inkomster

har reglerats genom loneavtal, formellt oberoende av
vinsten. De anstallda har pa satt och vis kommit att

framsta som foretagens levande maskiner. Detta har fram-
kallat en spanning mellan arbete och kapital, som kom-
mit till uttryck i klasskampen. Sjalva aganderatten har

steg for steg kollektiviserats. Genom aktiebolagsformen

har agarna erhallit ett andelsbevis i foretaget, men deras

rattigheter har utovats av en foretagsledning, till vilken

makten koncentrerats, och som handlat a agarnas vagnar.

Det psykologiska band mellan agare och egendom, som
existerade i det gamla bondesamhallet — bonden agde
personligen sin gard och forvaltade den egenhandigt —
har darigenom upplosts. Det kapitalistiska samhallets

aganderatt har blivit ett forstadium till det kommunis-
tiska samhallets, dar all egendom ages av alia men a alias

vagnar forvaltas av staten. Foretagsfaktorn, initiativet,

har i det kapitalistiska samhallet blivit beroende av kapi-

talet, vilket okat inflytandet hos det fatal, som kontrolle-

rar de stora kapitalkoncentrationerna, liksom det i ett

kommunistiskt samhalle blir helt beroende av staten.

Maktens gradvisa overflyttning fran det kapitalistiska fa-

talet till statsforvaltningen underlattas genom klasskam-

pen, varigenom statsledningen kan spela ut olika parter

mot varandra for att till sist sjalv ta hem spelet.

Korporatismen innebar ett radikalt brott mot denna
utveckling. Den byggs upp i tre etapper: foretagsrefor-

men, korporationernas tillkomst och utformningen av
den korporativa folkstaten. Har skall till en borjan blott

de bada forstnamnda etapperna behandlas.

Den korporativa foretagsreformen innebar ett starkan-

de av foretagsledningens stallning. Aktieagarna eller dar-
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med jamstallda kapitalintressenter forblir agare till det

av dem investerade kapitakt. De far ratt till normal bank-

ranta pa sin a pengar precis som de anstallda har ratt till

avtalsenlig Ion. De far vidare ratt att utse halften av sty-

relsens medlemmar. Den andra halften utses av de anstall-

da. Foretagschefen blir styrelsens sjalvskrivna ordforande,

tungan pa vagen mellan arbete och kapital. Aktiekapitalet

blir fordran i foretaget. Normal aktieranta betraktas som
obligatorisk utgift. Den vinst, som uppstar, sedan loner,

rantor och formaner till foretagsledningen utgatt, maskin-

och ravaruinkop verkstallts och nodvandiga avskrivningar

gjorts, skall sa fordelas, att med samma procent, som
aktieagarnas utdelning stiger, skall lontagarna ha procen-

tuellt vinsttillagg pa sina loner och foretagsledningen pa
sina kontraktsenliga formaner. Vinsten delas alltsa mel-
lan samtliga produktionsfaktorer: Kapital, arbete och
initiativ.

Denna korporativa foretagsreform kompletteras med
en skattereform, genom vilken de direkta skatterna av-

vecklas till forman for produktionsavgifter. Dessa ut-

gar, nar varan lamnar producenten, med exempelvis sam-
ma procent av varans marknadsvarde, som det allmannas

utgifter utgor procent av den totala folkinkomsten. Dar-
med loskopplas problemet om statens finansiering fran

det sociala och ekonomiska fordelningsproblemet. Detta
hanvisas i stallet till en losning genom lone- och pris-

politiken. Skatterna kommer darigenom icke att lagga

hinder i vagen for det ekonomiska framatskridandet.

Investeringar blir lonsammare. Arbetsprestationer ut-

over det genomsnittliga blir inte marginalbeskattade. Ett

foretag kan utan svarighet pa forhand rakna in produk-
tionsavgiften i sina kalkyler. Systemet, som mojliggores

genom korporatismen med dess nya metoder att forverk-

liga var sociala malsattning, befordrar salunda bade spa-

rande, arbetsinsats och foretagsamhet.

Korporatismens andra etapp innebar, att foretag i en
och samma bransch sammanforas till gemensamma s. k.

korporationer, vilkas stammor och styrelser valjes av

foretagarnas, tjanstemannens och arbetarnas organisationer

inom branschen. Korporationerna i sin tur sammanfores
i gemensamma huvudkorporationer med en liknande

organisation. Regeringen utser opartisk ordforande i kor-

porationernas och huvudkorporationernas styrelser, pa
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sitt satt en permanentning av den nuvarande forliknings-

mannainstitutionen, ehuru med betydligt vidgat verksam-
hetsomrade. Samtliga huvudkorporationer — jordbruk,

industri, handel, bank- och forsakringsvasen, kommu-
nikationer, fria yrken och husmodrar — skall foretra'das

i ett gemensamt av regeringen presiderat naringsrad, som
utgor korporationernas gemensamma clearingcentraL

Korporationerna blir offentligrattsliga organ, dvs. rned-

lemskapet i dem blir obligatoriskt. Varje medborgare
kommer salunda att tilihora en korporation pa sarama
satt som han nu ar skriven i en kommun. Korporatio-
nerna far ocksa en lagfast sjalvstyrelse liksom kommu-
nerna. En rad av de uppgifter, som nu handhas av den
statliga forvaltningen, kan med fordel overflyttas till

korporationerna. Man skulle kanske kunna saga, att kor-

porationer och huvudkorporationer blir en parallell till

kommuner och landsting.

Det ar sjalvfallet att alia korporationer inte kan orga-

niseras efter precis samma schema. Jordbruk och industri

har olika struktur och organisationen maste naturligtvis

anpassas darefter.

Korporatismen erbjuder ocksa mojligheter att skapa
sarskilda organisationer tvars over de korporativa gran-

serna, s. k. interkorporativa organ. Ett typiskt exempel
ar en hantverkssammanslutning med uppgift att tillvarata

hantverkets speciella intressen och problem oberoende av
naringsgrenar. I en sadan sammanslutning borde ratte-

Hgen icke blott de gamla klassiska yrkena tas med utan

ocksa de moderna hantverksyrkena av reparatorer, in-

stallatorer, montorer och servicepersonaL Till interkor-

porativa organ skulle man ocksa kunna rakna de nu-
varande topporganisationerna inom naringslivet, SAF,
TCO och LO. Det bor emellertid framhallas, att de
interkorporativa organen icke skapas genom iagstiftning

och foljaktligen bibehaller samma privatrattsliga stallning

som nu. Detta hindrar sjalvfallet icke korporativa styrel-

ser och stammor att bevilja anslag till deras verksamhet
eller i ovrigt samverka med dem pa det satt, som be-

finnes onskvart.

Det nuvarande organisationsvasendet ar skapat for

att tillvarata olika gruppers intressen i klasskamp. Kor-
poratismen byggs upp for att samordna intressena pa det

sociala likaberattigandets grund.
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Korporatismens sociala och

ekonomiska struktur

Det kanske vasentligaste problemet i vasterlandets eko-

nomi ar just kapitalbildningen. Om vi skall kunna folja

med i den nya utvecklingen med automation och atom-

energi, behovs det enorma investeringar. Man borjar

redan orda om utnyttjande aven av solenergin, man vis-

kar om att via satelliter tillgodogora sig den kosmiska

stralningen i rymden, man trevar efter mojljgheter att

med karnklyvning som metod forvandla olika amnen
och darmed gora forut obrukbar materia till ravara for

industriell produktion. Samtidigt ar man pa vag att

sudda ut granslinjen mellan organisk och oorganisk kemi.

De enorma framsteg, som vetenskapens nya landvinningar

staller i utsikt, kan goras blott av dem, som ar beredda

att stalla det erforderliga kapitalet till forfogande.

Den kommunistiska Sovjetunionen har lyckats med
problemet. Med diktaturen som hjalpmedel har man
drivit fram den tunga industrin pa den lattas bekostnad.

Men om vi inte med det fria samhallets metoder lyckas

astadkomma samma resultat som kommunismen med dik-

taturens, da ar det fria samhallet i langden domt. Om
demokratin icke formar losa problemet, da maste vi soka

oss fram till en ny och battre form for fri samlevnad

manniskor emellan. Det ar denna form, vi har i korpora-

tismen.

Lontagarnas medlemskap i foretagens, korporationer-

nas och huvudkorporationernas styrelser gor dem till

medintressenter i naringslivet pa ett helt annat satt an nu.

De blir sjalva engagerade i de olika investeringsfragorna.

Det blir under sadana omstandigheter betydligt lattarc

att entusiasmera aven lontagare for okade kapitalskapan-

de fonderingar av vinstmedel. Darigenom skapas den

forsta psykologiska foruts'attningen for en tyngdpunkts-

forskjutning fran konsumtion till investeringar, dvs.

fran sektor 1 till sektorerna 3 och 4.

Lonepolitiken spelar har en vasentlig roll. Vissa bran-

scher kan rationaliseras och automatiseras. Inom andra
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ar det inte lika cnkelt. Detta betyder, att de forra kom-
mer att kunna betala ut betydligt hogre loner an de se-

nare. Det uppstar en annu valdsammare spanning mellan

hog- och laglonegrupper an vad redan nu^ar fallet. Det

ar ganska begripligt, att arbetarparten alltid soker ta ut

sa mycket som mojligt av sin naringsgrens avkastning:

eljest skulle ju det mesta stanna hos fb'retagarsidan. Kor-

poratismen har fran borj an minskat motsattningen mellan

dessa bada parter. Men dess organlsatoriska system maste

kompletteras med principen om den sociala lonen, dvs.

Ion efter prestation. Nar det galler timlonerna, som utgor

sjalva basen for lonesattningen, bor det skapas en lista

pa olika slag av prestationer, vardesatta efter arbetsin-

sats, begavningsbehov, ansvar, obekvam arbetstid och

obekvama arbetsforhallanden m. m. Denna lonenorm bor

sedan galla over hela linjen, oberoende av naringslivets

barkraft. Den motsvarar en prislista pa maskiner eller

ravaror. Skulle nu vissa branscher kunna betala betyd-

Hgt mer, bor det i avtalen inforas en bestammelse enligt

vilken branschen atar sig att med det belopp, som loner-

na hade kunnat hojas med, sanka priserna^— eller ocksa

stalla motsvarande summa till forfogande i form av kre-

diter till andra kapitalbehovande omraden. Den tekniska

rationaliseringen kommer darmed alia till goclo, och

automationen medfor icke den nya klassuppdelning, som
skulle bli foljden, om vi fortsatter med nuvarande

^
me-

toder. Man havdar, att vinstfordelningen inom n'arings-

livet skulle skapa orattvisor. Lontagarna i ett valskott

foretag far storre vinsttillagg an i ett samre, dar vinsten

kanske helt uteblir. Detta ar riktigt. Men behovet av

stimulans utover den exakt efter prestation beraknade

lonen ar en mansklig faktor, som vi inte kan komma
ifran. I sadana samhallen, dar genom skattetekniska och

andra atgarder inkomstutjamningen och mojligheten till

affarsvinster minskats, spelar penninglotterier och darmed

jamforliga foreteelser en vaxande roll. Olikheten i vinst

mojliggor ocksa en storre rorlighet inom det korpora-

tiva samhallet och bidrar till okade forutsattningar for

uppkomsten av nya foretag, for exploateringen av nya

uppslag och uppfinningar.

Korporatismen betyder ocksa en frigb'relse av den

mindre foretagsamheten, av initiativet over huyud taget,

fran det allt starkare beroendet av organisations- och
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koncernbildningar i den nuvarande demokratin. Genom
att korporationerna ar offentligrattsliga, far deras led-

ningar mgen mojlighet att utesluta en medlem eller ett

foretag lika litct som en kommun kan utesluta en dar

skriven person. Den enskilda manniskans liksom det en-

skilda foretagets frihet gentemot organisationen blir dar-

med storre an nu. Mojligheten att bromsa den fria kon-

kurrensen minskas, sarskilt genom att korporationernas

kompetens och befogenheter regleras genom lag. Att

man helt skulle kunna overvinna alia missforhallanden

ar sjalvfallet omojligt. Ett sadant samhalle finns inte

och kan aldrig konstrueras.

De okade investeringsmojligheterna, skapade genom
lontagarnas medintresse i naringslivet och genom avveck-

lingen av ett produktionshammande skattesystem, samt

sist men inte minst genom nya forutsattningar for per-

sonligt initiativ, maste innebara en okad expansion av

produktionen. Detta mojliggor i sin tur en okning av

Framtidens levnadsstandard. Ju storre kapitalgrunden ar

inom naringslivet, desto storre blir avkastningen. Genom
att korporatismen skapar nya former for en rattvis for-

delning mellan olika grupper och manniskor
}
kommer

bade den sociala tryggheten och det okade valstandet

att bli en logisk foljd av systemet.

Genom att den mindre foretagsamheten far nya mojlig-

heter och i korporationerna erhaller ett visst skydd gent-

emot hansynslosa dumpingmetoder eller kvavande kapi-

talbrist, konsolideras det mellanskikt inom naringslivet,

som utgor den naturliga rekryteringsbasen for narings-

livets ledargrupp och samtidigt stotdamparen mellan oli-

ka sociala intressen. Foretagsamheten som uppgift blir

inte bara ett fatal storforetagare eller ledare av stats-

truster forbehallen. Initiativet kommer att gora sig gal-

lande i breda folkskikt och darmed bidra till den fort-

satta sociala utjamningen.

Dverforandet av en rad uppgifter fran staten till kor-

porationerna innebar slutligen en sprangning av den stat-

liga forvaltningsapparaten, som nu borjar anta jatte-

dimensioner. En ny form for folklig sjalvstyrelse satter

in som motvikt mot byrakratiseringstendensen i demo-
kratin. Darmed blir korporatismen slutgiltigt en garanti

for friheten mot det allt patagligare diktaturhotet i da-

gens demokrati.
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Levande landsbygd

Industrialismens genombrott har sammanfallit med en

annan process, som gemenligen gar under namnet ur-

baniseringen. Detta innebar, att landsbygden steg for steg

borjat avfolkas till forman for allt valdigare folkanhop-

ningar i de storre staderna. Denna utveckling har at-

skilliga orsaker. Dels har det varit lattare att oka inkoms-

terna inom industrin an inom jordbruket. Jordbruket kan,

oberoende av kapitalinvestering, ge blott en skord per

ar, medan industrins avkastning kan stegras i en
^
helt

annan utstrackning. Arbetet inom industrin ar ofta mindre

pafrestande pa manniskan rent fysiskt. Och industrin ar

icke pa sarama satt beroende av vader och vind, forhallan-

den, over vilka manniskan annu icke rar. Dartill kommer,
att i de storre staderna omvaxlingen i livsforing och

mojligheter erbjuder den enskilde ett helt annat livsplan

an den glesbebodda landsbygden, dar de langa avstanden

omojliggor alia de manskliga kontakter, som utgor sta-

dernas normala livsbetingelse.

Det ar sjalvfallet, att man forst uppstaller fragan: ar

det lyckligt for ett samhalle, att dess manniskor koncen-

treras till ett relativt fatal tatorter, medan landsbygdens

stora vidder avfolkas? Man maste nog utan vidare be-

svara denna fraga med nej. En ej alltfor fatalig lands-

bygdsbefolkning betyder ett samhallselement, for vilket

kontakten med den levande och vaxande naturen ar be-

tydligt starkare an hos stadsbefolkningen. Flykten till

staderna gor den kvarleva, som maste stanna kvar for

att skota jordbruket, an mera isolerad och hotar darmed
hela livsmedelsproduktionen. En utjamning mellan stad

och land maste darfor bli ett ofrankomligt onskemal

for den moderna civilisationen.

Det bor darvidlag framhallas, att jordbruket for nar-

varande genomgar en omvandlingsprocess, som ar lika

djupgaende som industrins. Den moderna bonden kraver

i dag en utbildning, som ar en av de mest allsidiga i var

eljest sa specialiserade tid. Han behover kunskaper i
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botanik och zoologi. Han behover kanna arftlighetens

grunder. Han skall vara nagorlunda hemrna i kemi och
bakteriologi. Och i den man skogsbruket aven inneslutes

i det moderna jordbruket, tillkommer kannedom om in-

sekternas roll, om traforadlingens villkor och forut-

sattningar. Slutligen maste han ha cn viss affarsutbild-

ning.

Dctta betyder att bonden forvandlas till cn av de mcst
aristokratiska yrkesutovarna i det moderna samhallet.

Samtidigt krymper emellertid antalct av de i jordbruket
sysselsatta manniskorna, genom att den manskliga mus-
kelkraften aven har i vaxande grad ersattes med maski-
ner. Traktorer och skordetroskor ar sakerligen inte det

sista ordet i denna utveckling. Det moderna jordbruket
ar en vetenskap. Men det ar inte isolerat som ekonomisk
samhallsfunktion. Det knyts allt intimare samman med
livsmedelsindustrin. Stigande levnadsstandard medfor en~

ligt vad erfarenheter visat oss en forskjutning i konsum-
tionsvanorna, folk overgar till alltmer foradlade former
av livsmedel. Samtidigt befinner vi oss i ett skede, da en
stor del av manskligheten lever vid svaltgransen. Behovet
av okad livsmedelsproduktion ar salunda skriande, och
losningen av detta problem torde vara ett av de mest
krigsavvarjande foretag, som man kan ge sig i kast med.
Fran flera hall talar man om den odlingsbara arealens

otillracklighet. De forsok som i dag gores for att avsloja

hemligheten med livets uppkomst pa jorden, experiment,

vid vilka jordens datida atmosfar med dess inslag av
metangas efterbildas och genomblixtras med elektriska

urladdningar, har redan lett till, att man pa konstgjord

vag kunnat fa fram protein, en av grundsubstanserna i

den livsbarande aggvitemolekylen. Dessa experiment till-

sammans med den moderna virusforskningen kan kom-
ma att fa en oerhord betydelse dels for framstallningen

av livsmedel aven ur oorganiska amnen, dels for kam-
pen mot jordforstoringen.

Jordbrukets fantastiska framtidsperspektiv visar alltsa,

att jordbrukets utovare maste ges en djupgaende och
modern utbildning, att de maste bli medvetna om sin

stallning och sin uppgift i det moderna samhallet, och
att sambandet mellan jordbruk och livsmedelsproduk-
tion i stort maste okas. Har kan korporatismen spela en
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vasenlig roll som redskap. Korporatismen sammanfor
jordbruket i en enhetlig social organisation vid sidan av

andra grupper. Da denna naringsgren i stort sett bestar

av mindre foretag med blott enstaka anstallda, kan prin-

ciperna for medbestammanderatt i foretaget och del-

aktighet i vinsten ej utformas pa samma satt for jord-

bruket som for andra naringsgrenar
5
exempelvis indu-

strin. Man torde i stallet fa tanka sig regionala enheter,

till vilka saval bonder som lantarbetare och jordbruks-

tjansteman av typen agronomer, konsulenter, instruktorer

o. d. ar anslutna, och att medbestammanderatt liksom

vinstandel maste baseras pa dylika organisationer inom
ramen for jordbrukets huvudkorporation. Jordbrukets

forhallande till andra naringsgrenar med fb'rutsattningar

for snabbare rationalisering och rantabilitetsokning maste

regleras genom uppratthallandet av en klar prisrelation

mellan jordbrukets produkter och ovriga naringsgrenars

lonelage. En direkt inkomststegring for ovriga samhalls-

grupper maste automatiskt dra med sig en viss stegring

av jordbrukspriserna, varigenom det tekniska framat-

skridandets frukter aven tillfores jordbrukets folk, inte

bara stadernas. I den man rationalisering och automation

medfor sjunkande priser, kommer emellertid jordbruket

aven utan prisjusteringar att komma i samma atnjutande

av framatskridandet som ovriga socialgrupper.

Behovet av en levande landsbygd tillgodoses emeller-

tid icke enbart genom en losning av jordbrukets ekono-

miska, sociala och tekniska problem. Dartill fordras

ocksa en spridning av annan foretagsamhet till landsbyg-

den. Har behovs foretradesvis en utbyggnad av vagnatet,

landsbygdens totala motorisering och elektrifiering, upp-
forandet av moderna byar med uppgift att bli samlings-

punkter for en bygds befolkning med lokaler for kom-
munala myndigheter, for skolor och kulturarbete, for

nojen och forstroelse. Atomenergins exploatering kan

komma att spela sin roll genom att man lyckas fa fram

sarskilda patroner, som rymma ackumulerad atomenergL

Om fabriker kan drivas med dylika energipatroner i

stallet for elkraft eller anga skapas en helt ny forut-

sattning for sarskilt den mindre foretagsamhetens sprid-

ning. Hartill kravs emellertid en investeringspolitik, som
tar hansyn till framtiden och icke ensidigt gynnar stader-

nas nukrav. Korporationernas samverkan via clearing-
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institmct naringsradet kan har bli ett medel att pa olika

hall skapa forstaelse for kravet pa en levande landsbygd

som tillgodoser kke ett klass- utan ett folkintresse.

Masskulturens upplosning

Det moderna samhallets urbanisering har liksom sadana

foreteelser i aldre hogkulturer lctt fram till vad man
kallar en formassning av samh'allet. Med massa menar
man en grupp manniskor, som bara har det gemensamt,

att de for tillfallet befinner sig pa en och samma plats

eller samtidigt utsatts for en och samma paverkan. Den
moderna tekniken har i hog grad accentuerat urbanise-

ringens foljder. Press, film och television inverkar atmin-

stone delvis pa manniskoina, oberoende av deras forut-

sattningar och bidrar darigenom till en likriktning av

smak, installning och beteende. I motsats till massan upp-

staller gruppsykologien den organiserade gruppen, som
sammanhalles av gemensamma traditioner, gemensamma
uppgifter, gemensamma synpunkter, gemensamt beteende

och atminstone i viss grad gemensam kansla av avskildhet

eller motsattning till andra grupper. Da de fiesta man-
niskor saknar den viljestyrka och det mod, som behovs

for att medvetet motsatta sig ett till synes overmaktigt

yttre tryck, later manniskan i massa lattare paverka sig

av en impuls utifran, som hon tror accepterad av de

fiesta Svriga, an vad hon skulle gora, om hon utsattes for

samma paverkan ensam eller i sallskap med manniskor,

med vilka hon ar van att resonera, och for vilka hon har

ett visst fortroende. I ett samhalle, dar massfenomenens

roll blir allt storre, sjunker i motsvarande grad den en-

skilda manniskans mojlighet att havda en egen mening

eller ett eget beteende, medan motsatsen blir fallet, om
massan som social organisationsform ersattes av den orga-

niserade gruppen.

Demokratin likaval som diktaturen ar ett typiskt

uttryck for masscivilisation. Den demokratiske partiagi-
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tatorn likaval som diktatorns propagandaminister vadjar

till massan och bygger sin stallning pa massans samtycke.

Da manniskorna i en massa har hogst olika erfarenheter

och hogst olika mojlighet att folja med en saklig argu-

mentering, nodgas demokratins och diktaturens reklam-

man att utnyttja de metoder, med vilka man lattast kan
suggerera manniskor av olika slag till instammande. Detta

innebar, att debatten i en demokrati ofta sjunker ner till

ett ytterst primitivt och enkelt plan, och att diktaturen

vid motiveringen av sina handlingar infor folket tvingas

anvanda exakt samma metoder.

Har utgor korporatismen en radikalt ny vag. Den upp-

loser massan i dess naturliga bestandsdelar, yrkena och

naringsgrenarna. Manniskorna infogas i samhallet inte

direkt som i demokratin eller diktaturen utan indirekt via

sina yrkesorganisationer. Korporationerna utgor organi-

serade grupper, inom vilka utbildning, erfarenhet och

livsuppgift ar i viss man likartad for alia dess medlem-
mar. Naturligtvis foreligger det vasentliga skillnader i

utbildningsgraden mellan en industriarbetare och en civil-

ingenjor, men gemenskapen i arbetsuppgifter verkar har

utjamnande, liksom den allt nodvandigare yrkesutbild-

ningen aven for arbetarna gor olikheten i utbildning

till en grad- och inte artskillnad. En sa smaningom allt

medvetnare samhorighetskansla inom korporationerna

kommer att skapa fram gemensamma traditioner. Dyna-
miken i det moderna naringslivet staller standigt nya upp-
gifter pa olika grenar av samhallslivet. Den korporativa

samhallsorganisationen skapar mojligheter till snabb kon-

takt mellan olika delar av en bransch eller en narings-

gren, varigenom en korporations medlemmar pa kort tid

kan goras medvetna om de nya uppgifternas innebord.

Detta okar solidariteten med uppgiften och darmed ocksa

solidariteten inat. Den korporativa sjalvstyrelsens enga-

gemang av alia grupper kommer inte bara att oka all-

manintresset, det kommer ocksa att driva fram en for-

djupad och intensifierad folkbildning. Alia dessa faktorer

tillsammans beframjar saklighet och kompetens pa dema-
gogins och suggestionsknepens bekostnad.

Korporatismen innebar en differentiering av samhallet,

en uppdelning av manniskorna efter deras olika upp-

gifter. Behovet av sammanhallning fordrar emellertid,

att denna differentiering byggs ut fran en gemensam
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grand Det moderna samhallet hotar ur teknisk synpunkt

att overspecialiseras. Varje uppgift kraver sa mycken
fackkunskap, att den enskilde maste koncentrera sig pa

sin egen gren av samhallet och de har behovliga kun-

skaperna. Detta kommer att hindra samspelet mellan de

olika grenarna i en allomfattande gemenskap, forutan

vilken specialgrenarnas verksamhet blir orimlig och hang-

er i luften. En gemensam grund av allmanbildning och

ett for alia grupper gemensamt grundbeteende blir dar-

for en nodvandig forutsattning for det korporativa sam-

hallets funktionsduglighet. Det ar givetvis ungdomens

uppfostran och utbildning, som pa denna punkt blir det

vasentliga. De forna klasskillnaderna grundlades och

grundlagges pa manga hall fortfarande genom olikhet i

uppfostran redan i hemmet. Har skulle en kvinnlig sam-

hallstjanst, parallell med den manliga varnplikten, kun-

na skapa forutsattningar for en allman utbredning inom

alia folkgrupper av den kulturmiljS som forr i varlden

var ett privilegium for de s- k. hogre klasserna. En
skola, till vilken alia har tillgang, oberoende av for-

aldrarnas samhallsstallning, formogenhet eller bostads-

ort, bor framst syfta till en effektiv kunskapsmeddelelse.

Varje stadium i skolan bor ge en likvardig bildnings-

grund, aven om bildningsgraden vaxer alltefter skolsta-

diernas uppgift som underlag for fortsatta teoretiska

studier. Den socialpsykologiska motsattning, som
^
kan

grundlaggas genom den med hansyn till olikheten i be-

gavning och fallenhet ofrankomliga skillnaden i teore-

tisk bildningsgrad, maste motverkas genom en allomfat-

tande ungdomsrorelse, i vilken alia skolformers ungdom
blandas. Denna ungdomsrorelse bor overta en del av

skolans uppgifter, sarskilt dess karaktarsfostrande och

stilbildande. Ungdomsrorelsen bor for den mognare ung-

domen bli ett naturligt komplement till bade hem och

skola. Pa vandringar och sommarlager kan ungdomen har

bringas i levande kontakt med naturen. Av ungdoms-

rorelsen organiserat sommararbete, exempelvis som skor-

dehjalp i jordbruket, bor kunna bidra till vidgad forsta-

else bland de teoretiska yrkenas folk for kroppsarbetets

betydelse och villkor. Av ungdomsrorelsen organiserade

diskussionsklubbar bor ge ungdomen fran ett tidigt stadi-

um vana, inte bara vid att uttala sin egen mening utan

ocksa att lyssna till andras. Samtidigt som ungdomsrorel-
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sen blir grundval for ett allomfattande socialt grund-

beteende, redan utformat i hemmen, blir den darmed
ocksa en plantskola for friheten och toleransen, nodvan-
diga forutsattningar for att korporatismens samarbets-

princip skall kunna fungera.

Korporatismen och staten

Demokratin utgar fran principen om alia manniskors

likhet. Den bygger ocksa pa tron, att varje manniska ar

en varelse, vars handlingar bestams av hennes fornuft,

om hon inte utsattes for nagot tvang, som hindrar for-

nuftet att komma till uttryck. Staten utgores av alia

manniskor i ett land tillsammans. Den ar ett organ at

folket, som utser sina representanter i fria, allmanna och

lika val. Darvid skall flertalet alltid falla utslaget. Kon-
sekvensen av denna uppfattning ar, att 51 i regel ges ratt

mot 49, att de fiesta alltid eller mestadels anses fatta de

klokaste besluten. Flertalet ger uttryck at vad demokratin

kallar folkviljan. Det ar denna, som tolkas vid valtill-

fallena. Om majoriteten skulle andras, innebar detta,

att folkviljan skiftat mening. Nu finns det visserligen

demokrater, som formellt avsvar sig tron pa folkviljan,

och menar, att majoritetsprincipen i verkligheten bara

ar en metod, ingen ideologisk grundsats. Det bor da fram-

hallas, att en stor del av de resonemang, med vilka demo-
kratiska politiker motiverar sina handlingar, skulle vara

meningslosa, om tron pa folkviljan icke medvetet eller

omedvetet forutsattes som ett allmant erkant axiom. Dis-

kussioner om rattvisekraven i olika valmetoder skulle

likaledes vara meningslosa, om man inte uppfattade ma-
joritetens bestammanderatt som den vasentliga forutsatt-

ningen for en demokrati. De argument, som framforts,

exempelvis som motiv for en beslutande folkomrostning,

gar ocksa ut pa att vardagsmanniskan besitter nagon sar-

skild naturgiven visdom, fordold for experter och specia-

lister.

Det verkar nastan lojligt, att over huvud taget argu-

mentera mot en sadan uppfattning. Dess orimlighet lig-

ger I oppen dag. For det forsta ar alia manniskor var-
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andra olika, for det andra bestammes manniskans hand-
lingar endast delvis av hennes fornuft; de paverkas i hog
grad av kanslor, drifter och komplex, som ibland ar

undermedvetna och darfor icke alltid paverkas av viljan.

For det tredje sager all erfarenhet, att majoriteten ofta

har fel. Nar Kopernikus mot det overvaldigande antalet

samtida havdade jordens karaktar av planet i ett sol-

system, var det han, som hade ratt och de 99,99 . „ . pro-

centen, sorn hade fel. For det fjarde ar folkviljan ett

spoke, som inte finns i verkligheten, en rent vidskeplig

forestalling, som saknar varje existensberattigande i ett

allvarligt sammanhang.

Det har redan tidigare pavisats, att samhallet ar en

arbetsfordelning mellan manniskorna, och att manni-
skorna som samhallsvarelser alltid framtrada som barare

av olika uppgifter — ordet taget i sin vidstracktaste

betydelse. Undantagstyper i stil med eremiter och pelar-

helgon kan lamnas ur rakningen. Behovet av ett organ,

som samordnar de olika grenarnas verksamhet i samhallet,

har nodvandiggjort staten. Ju hogre ett samhalle star,

ju mera komplicerat dess organisation ar, desto nodvan-
digare ar staten. Uppfattningen att staten i frihetens

intresse skulle kunna avskaffas och manniskorna av sig

sjalva ordna formerna och gangen av sin samlevnad, ar

en absurd tanke, som bottnar i den gammalliberala fore-

stallningen om "krafternas naturliga harmoni". Den mo-
derna psykologin har definitivt slagit sonder dylika fan-

tasier.

^
Statens uppgifter maste sjalvfallet skifta fran tid till

tid. De ar beroende av samhallets aktuella organisation,

som i sin tur beror pa de produktionstekniska forutsatt-

ningarna. Den parlamentariska demokratin har spelat en
roll som ersattning till den absoluta monarkin efter indu-

strialismens genombrott. Medan de nya socialgrupperna

annu var i fard med att bygga upp sin nya stalking, blev
den ett politiskt uttryck for klassamhallet. Nu, nar social

samverkan for alia grupper framstar som ett ofran-

komligt onskemal, ar den inte bara teoretiskt omojlig;

den ar ocksa foraldrad. Korporatismens framvaxt som
samhallsform kraver som nodvandigt komplement den
korporativa folkstaten. Folkrepresentationen, riksdagen,

maste foretrada folket sadant det framtrader i dess olika
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verksamhetsformer. Varje socialgrupp, som utgor en na-

turlig enhet i samhallet, den ma sedan vara fatalig och

sakna stora resurser, bor ha ratt till representation. I

demokratin ar det massan och rikedomen, som avgor.

Korporatismen soker skapa rattvis representation pa

grundval av saklig kvalitet. Demokratins territoriella

valkretsar utbyts salunda mot korporativa enmansval-

kretsar, sa organiserade, att varje valkrets bestar av en

nagorlunda enhetlig kategori. Man kan tanka sig en indu-

strigren med atta valkretsar, av vilka tva ar foretagar-,

tva tjanstemanna- och fyra arbetarkretsar. Siffrorna ar

naturligtvis godtyckligt valda. Kvantiteten bor komma
till uttryck pa sa satt, att om en viss grupp i antal over-

stiger ett bestamt antal, uppdelas gruppen i tva kretsar,

om det ursprungliga talet fordubblas, i tre osv. For att

hindra en likformig grupp, som ar sarskilt numerart stor,

att fa en representation, som forsvarar mojligheten for

andra att over huvud taget komma med, kan en ovre

sparrgrans sattas for det procenttal av samtliga platser,

som en grupp far komma upp till. En dylik grans torde

emellertid med hansyn till det moderna samhallets

komplikation fa foga betydelse.

Korporatismen syftar till att begransa de odelaggande

vcrkningarna av demagogi och loftespolitik, I ett demo-
kratiskt statsskick tvingas partierna att vadja till massor-

na, att soka behalla sina valjare och vinna nya genom
loften om okade formaner, aven om det inte finns tack-

ning for sadant i verkligheten. Massornas oformaga att

overblicka nutidens invecklade sammanhang, den en-

skildes oformaga att beharska de ytterst skiftande fra-

gor, med vilka staten brottas, gor det mojligt att genom
allskons subjektiva knep fora valjarna i en demokrati

bakom ljuset. Det ar har, som korporationerna skapar

nya forhallanden. Medlemmarna av en korporation har

en gemensam utbildning, en gemensam erfarenhet och

gemensamma former for samverkan. Dtt ar sjalvfallet

svarare att genom demagogiska trick fora medlemmarna
av en korporation bakom ljuset, nar det galler korpora-

tionens inre fragor. Darmed skapas redan fran borj an en

viss grogrund for saklighet i det offentliga iivet. Vi kan

har i Sverige peka pa erfarenheten fran den kommunala
sjalvstyrelsen. Inom kommunerna star sakkunskap och

samarbete betydligt hogre i kurs an inom rikspolitiken.
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Korporationcrna som moderna komplement till kommu-
nerna okar alltsa forutsattningen for saklig diskussion.

For att icke den korporativa riksdagen skall bli en

tummclplats for en korporationskamp, lika motbjudande
som pa sin tid klasskampen, bor regeringen icke goras

beroende av riksdagsmajoritetens fortroende. I stallet

bor regeringen utga ur periodiskt aterkommande folk-

omrostningar. Skulle vid en sadan den sittande regeringen

raka i minoritet, skall konungen vanda sig till majori-

tetens ledare och ge denne i uppdrag att bilda regering.

Det blir sedan regeringens uppgift att soka organisera

en arbetsduglig majoritet i riksdagen. Genom att riks-

dagsvalen icke sker samtidigt over hela linjen utan i stal-

let delas upp pa arliga val av en viss del av riksdagen, blir

folkomrostningarna om regeringen de stora politiska av-

gorandena, vid vilka de idepolitiska synpunkterna far

mojlighet att gora sig gallande. Barest en salunda folk-

vald regering i nagon fraga ej kan uppna riksdagsmajoritet

och regeringen inte vill lata sig. noja med riksdagens

standpunkt, skall fragan kunna hanskjutas till folkom-

rostning. Denna ga'ller da ett avgorande till forman an-

tingen for regeringens eller riksdagens linje. Med er-

farenhet fran folkomrostningsinstitutets funktion exem-
pelvis i Schweiz torde det emellertid vara osannolikt,

att det tas i bruk alltfor ofta. Existensen av ett sadant

institut torde komma att innebara en okad vilja till

samverkan mellan regering och riksdag.

Det korporativa statsskicket har salunda direkt kon-

struerats for att befordra en organiserad samverkan mel-

lan olika folkgrupper. Den korporativa riksdagens manga
olikartade intressen gor det omojligt for en enda grupp

att fa majoritet. Ett flertal maste alltid besta av en rad

samverkande intressen och grupper. Samma princip, som
bar upp det korporativa samhallets byggnad, ar foljakt-

ligen ocksa grundvalen till den korporativa folkstaten,

organiserad samverkan i frihet for gemensamma upp-

gifter och gemensamma mal med hansynstagande till alia

grupper inom folket, inte bara de stora och maktiga. I

jamforelse med den primitiva och av massforestallningar

beharskade demokratin framstar korporatismen som en

hogre form av medborgerlig frihet och folklig sjalv-

styrelse, den moderna metoden att losa fria manniskors

auktoritetsproblem.
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Den biologiska grundens

forvandling

Det moderna samhallets framtid kan icke tryggas utan
att dess forhallande till den biologiska urgrunden for allt

manskligt liv blivit klarlagd. Manniskan ar den hittills

hogsta formen for den biologiska utvecklingen, som
stracker sig genom en armiljard. Den innersta hemligheten
i denna process har vi annu icke avslojat. I en tid, da
jordens atmosfar var annorlunda sammansatt an nu, da
den gasgula rymden var full av tordon, formades de
forsta aggvitemolekylerna, ur vilka livet oandligt sakta

och trevande vaxte fram. Over virus halvorganiska mikro-
ber och de encelliga organismernas obemarkta tillvaro

utvecklade sig sa smaningora hogre former av vaxter och
djur. Vad det egentligen ar, som drivit fram denna form-
givning, ar oss annu forborgat. Vi vet bara, att livet

slosat^ med dem pa ett nastan ofattbart satt, att tusen-

tals livsformer har vuxit ut, specialiserats, overspeciali-

serats och till sist gatt under. Den viktigaste rollen i

livsutvecklingen tycks de s. k. mutationerna ha spelat.

Det var mutationerna, som borjade forandra de encelliga

organismerna, och som sedan borjade forskjuta de arft-

liga anlagen i konscellerna, sedan konsuppdelningen sa

smaningom blivit ett faktum som ett medel for livet

till storre anpassning och rikare formgivning. Inom en
och samma art skedde sa smaningom mutationsbetingade
forandringar, spm medforde artens uppdelning i olika

raser^ och nar isoleringen mellan sadana raser varat till-

rackligt lange, utvecklade sig raserna till skilda arter

utan mojlighet till omsesidig befruktning. Parallellt med
de manniskoliknande aporna borjade till sist manniskans
egna forfader att framtrada. Atskilliga stammar av dessa

halvmanniskor slogs ut och gick under, medan andra
utvecklades och gick vidare, uppdelades i raser och full-

foljde, sannolikt med mutationen som medel, den for

manniskan typiska specialiseringen pa hjarnan.
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Nar vi bland de sparsamma fynden forst borjar skym-
ta manniskan, har hon redan en lang historia bakom sig.

Av vara forsta forfader har vi annu inga spar. Jatte-

manniskorna, Kinajatten, Javamanniskan och deras syd-

afrikanske samtida, har levat parallellt med mera lag-

vuxna manniskotyper. Artusendcna skrider vidare. Jattar-

na forsvinner. Nya raser framtrader, avtecknar sina

karaktaristiska skallformer, uppfinner redskap och bo-

stader, dyrkar gudar och makter och ersattes av standigt

nya former med allt hogvalvdare pannor.

Det skulle emellertid droja hundratusentals ar, innan

denna utveckling star pa troskeln till kulturmanniskan,

innan manniskan fick kraft och inspiration att skapa

Sydfrankrikes och Nordspaniens grottmalningar, vilkas

fascinerande spel av farger och former betvingar oss annu
i dag efter femton tusen ar. Man har hanvisat till, att

manniskovardandets period hanger samman med istiden.

Plotsligt pakomna oforutsedda svarigheter, fororsakade

av den stora klimatforsamringen, framjade intelligensen,

gav de basta hjarnorna chansen att overleva och fort-

planta sig pa de ovrigas bekostnad. Manniskan, vuxen

ur tertiartidens tropiska yppighet, overraskades av den

norrifran skridande isen, som till sist drev henne ner till

trakterna kring ekvatorn for att dar under stora urn-

baranden skaffa sig uppehalle. Nar isen drog sig norrut

igen, foljde manniskorna med. Kanske var det de har-

digaste, som blev kvar i de fran isen frilagda omradena
for att nar isen sedan aterkom, an en gang dra soderut

som en ny frisk blodinjektion i ett forvekligat material.

Kanske var det i norr, som de manniskodrivande muta-
tionerna kom till — mutationstrycket ar alltid storst i

polaromradena och pa hogfjallen.

Det ar forst, sedan den sista nedisningen gatt over,

som kulturutvecklingen pa allvar kommit i gang. Men
darmed borjade den forvandling av den biologiska grun-

den, som ger manniskan en sarstallning, och som man
tidigare i diskussionen om arvsbiologiska problem ofta

underskattat. Redan hennes standiga vandringar runt

jorden har kommit raser och folk att blanda sig i en

sadan utstrackning, att raser aldrig hunnit isoleras till

arter. Det betydelsefullaste ar emellertid den biologiska

djungelkampens sakta skeende forvandling till av pla-
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nerande fornuft dirigcrat samarbete. Elden, skogarnas och
prariens skrack, blev manniskans bundsfdrvant. Djuren,
som hon jagat pa samma satt som de likasinnade rov-
djuren, tamjde hon och stallde dem i sin tjanst. Manni-
skan uppfann medicinen och borjade kampen mot sjuk-

domarna. Samhallets och statens uppkomst skapade det

rattsskydd, som gav kampen for tillvaron dess nya for-

mer. Hygienen kompletterade medicinen, vakthallningen
mot bakterier och virus har blivit allt effektivare. Och
snart tycks manniskan sjaiv kunna bestamma sin av-
kommas kon. Naringslivets utveckling har mildrat kam-
pen om brodet: jorden kan forsorja ett standigt vaxande
antal. Visst finns det granser for denna utveckling, men
dessa granser pressas standigt utat och blir allt vidare,

Nu framtrader emellertid en avigsida av dessa i hela
den biologiska utvecklingen epokgorande processer. De
nya mojligheterna utgor ocksa forutsattningar for mindre
livsdugliga anlags spridning och tillvaxt. Atombombernas
radioaktiva verkningar skapar ett hot mot hela var arvs-

massa. Och de fruktansyarda fakta, som statistiken pa
vanskapta eller livsodugliga barn i Hiroshima innesluter,

ger oss ett kusligt perspektiv pa framtiden. De vand-
ringar, som tidigare framkallade rasblandningar, skedde
under langa tidrymder och i jamforelsevis begransad
skala.^ Nutidens kommunikationer mojliggor en rasbland-
ning i langt storre omfattning. Dartill kommer, att den
snabbhet, med vilken rasblandningen i vara dagar ager
rum, omojliggor en anpassning av de olika rasgruppernas
psykologiska beteendemonster till ett nytt gemensamt
monster. Darigenom

^

uppstar missanpassningskriser, som
kan fa odesdigra sociala foljdverkningar. Att rasproble-
met foljaktligen inte ar nagot uppkonstruerat argument
for vissa gruppers privilegiestallning framstar onekligen
som uppenbart. Var yardering i stort driver oss att som
en ofrankomlig moralisk grundsats proklamera alia rasers

likaberattigande. Men detta betyder inte, att vi har —
mitt i en tid, som soker inordna hela samhallslivet i

ovrigt under kulturens ordning och malsattning — plots-
ligt skall lata liberalismens laisser faire bli utstagsgi-

vande. Likaval som en styrd ekonomi kan vara en fri

ekonomi, likaval skulle vi ocksa kunna tanka oss en
rasernas korporatism, byggd pa inre konsolidering och
inbordes samverkan de organiserade grupperna emellan.
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Slutligen bor det ocksa framhallas, att ju hogre en

kultur nar, desto mera komplicerad blir dess organisa-

tion, och desto storre dess behov av ledande begavningar.

Kan vi i dag garantera, att var begavningsreserv racker

till? Detta ar kulturens odesfraga. Vi kan inte ga forbi

den med en axelryckning. Vi maste finna dess losning,

om vi vill leva vidare.

Korporatismen som doktrin

Det korporativa samhallets yttre organisation, den

korporativa forfattningens reglering av de konstitutio-

nella organens stallning och uppgifter, formerna for

socialpolitik och kulturpolitik, den aktuella malsattningen

pa olika omraden, allt detta ar uttryck for en enhetlig

uppfattning om historiens vasen, samhallets karaktar och
utvecklingens andamal. Korporatismen ar inte bara ett

system, den ar ocksa en doktrin, en ideologi. Det har

talats atskilligt om ideologier under senare ar. Pa vissa

hall framtrader en utpraglad leda vid allt vad ideologier

heter. Man har haft nog av
>

'ismerna
,,

, som jagat folk

likt furier for att infanga dem i den ratta fallan eller

forgora dem. Pa andra hall, dar man haft en mera lugn

utveckling som har hemma i Sverige, ropar man i stallet

efter en ideologi. Men man tycks i allmanhet inte riktigt

veta, vad man menar. Marxismen ar kanske den mest
utpraglade av samtidens doktriner. Den utgor ett enhet-

ligt tankesystem, som skapats av Marx pa grundval av de

aktuella forhallandena och de harskande vetenskapliga

modedoktrinerna i hans samtid. Genom att Marx givit

sin ideologi en utformning, bunden till en da aktuell

modeuppfattning, har den sa smaningom stelnat till ett

system av dogmer och trossatser, som fjarmar sig fran

verkligheten, allteftersom denna kommer langre bort fran

den tid, da Marx var verksam. Den tyska nationalsocia-

lismen byggde upp en ideologi, dar de ekonomiska fak-
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torerna hos Marx ersattes av de biologiska som grundval
och rattesnore. Visserligen hann den nationalsocialistiska

ideologin aldrig utformas med samma enhetliga konse-
kvens som den marxistiska, men trots det visade det sig

snart tydliga tecken till ett stelnande i dogmer och fasta

larosatser.

Varje sadan tendens ar naturligtvis en fara. Ingen tid i

varldshistorien har varit sa dynamisk som var. Aldrig har
tiden sjalv rusat ivag med sadan hastighet. Aldrig har det

hant sa ofantligt mycket under sa otroligt kort tid. De
vetenskapliga resultaten avloser varandra med standigt

nya upptackter, nya avslojanden, nya sensationer. Tek-
niken forvandlar fran ar till ar forutsattningarna for var
manskliga och sociala tillvaro. De politiska formerna ut-

satts for pafrestningar som aldrig forr. Nya nationer och
nya raser gor ovantat sin entre pa den aktiva historiens

seen, dar tablaerna i dag skiftar i en takt som aldrig forr.

Att i en sadan tid presentera en ny ideologi av den
gamla typen, ett nytt dogmsystem med fastlasta pasta-

enden, bundna vid en politisk, social och vetenskaplig
situation, som med all sannolikhet ar hopplost foraldrad
redan i morgon, det vore en darskap. Nar man uppfattar
korporatismen som en ideologi maste man foljaktligen

ge uttrycket en nagot annan innebord.

Vi har inte bara att gora med fakta, som kan kon~
stateras utan ocksa med varden, som blott subjektivt

kan tolkas. En stad bestar av hus; det ar ett faktum, som
alia kan konstatera. Men skonheten i stadens arkitektur
kan man ha delade meningar om. Har konstaterar man
inte faktum. Har gor man en vardering. Skonheten ar

ett varde men den ar inte mindre verklig for det. Ut-
vecklingen ar ett samspel mellan fakta och varden, mellan
handlingar, dikterade av intresse, och handlingar, dikte-

rade av plikt. For all ideologi maste vardegrunden vara
tidlos. Den maste besta genom olika skiften. Den ar

ideologins egentliga kannemarke. Doktrinen daremot, den
del av ideologien, som behandlar fakta, konstaterbara
med vetenskapliga hjalpmedel, far daremot icke lasas

fast. Den maste standigt utvecklas allteftersom forskning
och erfarenhet bringar nya ron i dagen, som staller tidi-

gare kanda fakta i nytt och forklarande ljus.

Den korporativa doktrinen kommer darfor aldrig att
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forbli densamma. Den kommer alltid att utvecklas. Den
kommer standigt att berikas genom nya tillskott av syn-

punkter, ideer och upptackter. Den korporativa dok-

situationer, nya krav gor korporatismen som ideologi till

en dynamisk ideologi i motsats till aldre stelbenta dogm-
system.

Den bygger djupast pa sin uppfattning om historien

som ett vaxelspel mellan olika drivkrafter, dar manniskan
framtrader som krafternas tamjare, som lankaren av den

fortsatta utvecklingen. Samordningen av olika faktorer

i tjanst at gemensamt omfattade mal blir den logiska

konsekvensen av denna historieuppfattning, Och samord-
ningens princip kommer till uttryck i det korporativa sy-

stemet, bade dess samhallsform och dess statsskick. Det
sociala likaberattigandets princip foljer ocksa av denna
grundsyn. For att uppna storsta mojliga effektivitet, for

att kunna fdrverkliga det asyftade resultatet, maste varje

socialgrupp, varje manniska aktivt medverka. Det sker

inte, om vissa manniskor eller vissa grupper fran borjan

stamplas som mindervardiga i forhallande till andra.

Alia socialgruppers och alia manniskors sociala lika-

berattigande, deras ratt till samma startchans, till samma
utbildningsmojligheter, till samma rorelsefrihet betyder

darfor icke accepterandet av nagon demokratisk likhets-

dogm. Tvartom ar det uppenbart, att historien drivs

fram av minoriteter, det ma sedan vara vetenskapliga,

litterara, konstnarliga, ekonomiska eller politiska. Det
ar minoriteternas pionjararbete, som rojer vag for mas-
soma. Och manga ganger ar det enskilda manniskors

ensamma insats och ensamma kamp, som mojliggjort ett

avgorande. Korporatismen som ideologi blir utpraglat

heroisk. Manniskan behover hjaltar, i vilka hon ser sina

egna djupaste intentioner forkroppsligade. Hennes hjalte-

drom ma sedan vara illusion eller ej, dess roll som sti-

mulans, padrivare och sammanhallande kraft i framat-

skridandet ar ofrankomlig. Korporatismen ar ett uttryck

for den organiska livsprincipen i modern biologi. Dess

sociala bildningar ar uttryck for naturligt vuxna grupper

i samhallet. Den sociala organisationsformen skall i moj-
ligaste man vara ett andamalsenligt uttryck for den bak-

omliggande sociala realiteten. Detta innebar ocksa en

trinens anpassning efter nya
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opposition mot antimonumentalisrnen i konst och arki-

tektur. Det ar dogm och fordom, att ett radhus, en kon-
torsbyggnad, ctt bostadskvarter och en fabrik skall se ut

pa precis samma satt. Det ar menmgslds modedoktrin,
att stora kanslor och djupa effektiva engagemang inte

skall fa ta sig uttryck i en formgivning, ett linjespel,

som kan kallas monumentalt. Manskligheten har inte

bara behov av vardag och arbete utan ocksa av helg och
hogtid. Mot likrikmingens gra tristess vill korporatismen
satta det skiftande livets hela fargsprakande palett.
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Paradoxeti som princip

Aldre ideologier har forsokt finna en enhetlig nam-

nare, utefter vilken de sokt bedoma alia uppdykande

problem. Detta har ocksa varit typiskt for vissa veten-

skapliga riktningar, som utgatt fran cn viss bestamd upp-

tackt. Man har sa fascinerats av dct nya perspektivet,

att man trott sig kunna losa de mest olikartade problem

utifran denna enda synpunkt. Typiskt ar har Darwins

hypotcs om arternas utveckling genom kampen for till-

varon, Freuds analys av det tredelade psyket med den

stora roll, som han tillmatte det undermedvetna och

det censurerande overjaget, eller Mendels upptackt av

arftlighetens lagar vid korsning mellan olika egenskaps-

kombinationer. En sadan ensidighet ar satillvida en styr-

ka, som den pa ett propagandistiskt effektivt satt riktar

uppmarksamheten pa den nya synpunkten. Men den ar

pa lang sikt foga fruktbar, da den alltid leder fram till

uppenbara felbedomningar och overdrifter.

Skuile man i korporatismen som ideologi soka finna

en enhetlig namnare skulk det val i sa fall vara para-

doxen, sjalvmotsagelsen, som princip. Denna synpunkt

har korporatismen atminstone delvis arvt fran Hegel

och dialektikerna. Varje foreteelse uppfattas som en mot-

sats till en annan, och hela tillvaron uppfattas som ett

spanningsforhallande mellan motsatser. Manniskan ar a

ena sidan en sjalvstandig och sarpraglad Individ, olika

alia andra. Men hon ar samtidigt en samhallsvarelse,

beroende av det kollektiv, som hon tillhor. Hennes be-

teende har praglats av den miljo, som hon vaxte upp i,

hennes satt att variera monstret beror pa de anlag, som
hon arvt. Detta spanningsforhallande mellan personlighet

och gemenskap kommer till uttryck i korporatismens

forsok att skapa en syntes mellan statssocialismens lik-

riktande kommandohushallning och kapitalismens ham-
ningslosa produktionsanarki. A ena sidan ar naringslivet

en enhet. Varje foretag ar beroende av sina leverantorer,
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sin arbetskraft, sina kunder. Forutsattningen for dess

existens ar ett faktiskt eller presumtivt behov. Detta be-
hov, som bars upp av manga manniskor samtidigt, skulle

icke kunna gora sig gallande man ett organiserat sam-
halle. Foretagets mojlighet att verka ar beroende av de
lagar och det rattsskydd, sorn foreligger. A andra sidan

ar varje foretag ett uttryck for sin ledares initiativfor-

maga, uppslagsrikedom och affarssinne, av den sam-
verkan pa det manskliga planet, som ager rum inom
foretaget, av de personliga insatser, som gors av tekniker,

kontorspersonal och arbetare. Det foreligger a ena sidan
i varje foretag — oberoende av samhallsordningens ka«
raktar — ett kollektivt engagemang, som ar ofrankom-
ligt, men samtidigt ocksa individuella intressen, som ut~

gor sjalva drivkraften i foretagets verksamhet, och vilkas

styrka ur manga synpunkter avgor resultatet.

Denna spanning mellan individ och kollektiv — eller

balans om man sa vill — kommer ocksa till uttryck pa
ett^ annat omrade. Staten som skiljedomaren mellan
socialgrupper och enskilda forverkligas i form av vad
vi kallar rattsstaten. Detta innebar, att de beslutande
statsorganen stiftar lagar och utfardar bestammelser, som
reglerar den manskliga samlevnaden. Dessa rattsregler

kan givetvis tillampas.pa olika satt. Det finns ett ord,

som sager: Dar ingen aklagare finns, dar finns heller

ingen domare. Vi har upplevt hurusom manniskor kunnat
utsattas for de mest areroriga beskyllningar och utsattas

for de grovsta provokationer. Upphovsmannen till bade
beskyllningar och provokationer har gatt fria, medan
daremot deras offer, om han i begriplig harm yttrat na-
got overord om en myndighetsperson, omedelbart atalats

och fallts. Vi har upplevt, hurusom personer i domar-
stalining i tjugo ar utsatts for misstankar utan att nagon
objektiv utredning satts i gang, hur de 3 som yppat miss-

tankar, atalats och fallts, varefter till sist — pa grund
av slumpartade omstandigheter, sanningen anda kommit
fram. Vi har upplevt, hurusom hela meningsriktningar
kriminaliserats, hurusom handlingar, begangna av per-

soner med viss tro, bedomts som kriminella, medan exakt
samma handlingar, begangna av personer med annan och
av overhet;en accepterad uppfattning, ansetts fullt tillat-

liga eller i varje fall icke foranlett nagra atgarder. Detta
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framtvingar kravet pa en storre rattssakerhet, pa cn av
personliga, administrativa eller politiska motiv och pa-
tryckningar oberoende domarkar, som objektivt foljer

lag och forordning utan att gora skillnad pa person. Vi
kraver har, att de for gemenskapen grundlaggande prin-

ciperna tillampas lika for alia. Men samtidigt kritiserar

vi en myndighet, som utan hansyn till foreliggande om-
standigheter vid handlaggningen av aktuella arenden
strikt foljer paragrafernas bokstav. Vi begar inom for-

valtningen ett storre matt av personligt omdome. Kravet
pa forvaltningens smidiga anpassning efter livets skiftande

lagen, pa den manskliga aspekten med dess ofrankomliga
irrationalitet, och kravet pa rattsstatens omutliga hav-
dande av likheten infor lagen ar ett uttryck for en lo-

giskt oforenlig spanning mellan motsatta utgangspunkter,
dar en balans, ett jamviktslage, anda maste efterstravas.

Pa samma satt star var installning till nationen och
det mellanfolkliga samarbetet ocksa i konflikt. Likaval
som vi^ havdar icke personlighet eller gemenskap utan
personlighet och gemenskap, likaval maste vi ocksa hav-
da nationalism och internationalism, inte det ena eller

det andra. Nationen ar en ofrankomlig realitet. Overallt
gor den sig gallande. Den kommunistiska likriktningen

i oster har inte utplanat den. Den demokratiska pacifis-

men inte heller. Den kommer att overleva bade demokrati
och kommunism. Nationen ar en grupp manniskor, sam-
manfogade till en enhet av en gemensam historisk tradi-

tion och ett darur framvuxet beteendemonster. Nationen
blir darmed ett varde i sig. Dess variation av den mansk-
liga civilisationen gor denna rikare och mera facetterad.

Men pa samma satt som personligheten icke ar ett sjalv-

andamal ar nationen det icke heller. Den har en uppgift
i det internationella sammanhanget liksom manniskan i

det sociala. Havdandet av nationalism och internationa-

lism som tva oundgangliga hornstenar i framatskridandet
blir foljaktligen en ofrankomlig foljd av korporatismens
grundsyn pa manniskan och samhallet.
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Ett fritt forenat korporativt Europa

Komrnunikationerna, stridsmedien och massproduktio-

nen i den tekniska tidsaldern har forandrat den geogra-

fiska faktorns roll i utvecklingen. Landerna har kommit
narmare varandra. Bygdernas isolering finns inte mer.

Valstand och varldsmarknad har blivit kommunicerande
karL Men varje punkt pa jorden kan nar som heist hotas

av de interkontinentala robotarnas alltforintande vate-

laddningar. De sma enheterna racker inte till. Nationer,

sammansvetsade genom artusenden till naturiiga enheter,

krymper samman till vanmaktiga likgiltigheter i en tid,

da endast de koncentrerade resurserna forslar for att

folja app den allt snabbare utvecklingen.

I detta ogonblick ar splittringens, rivalitetens och de

nationella fordomarnas Europa en gengangare fran det

forflutna. Pa ena sidan star det yviga, oslipade och hand-

lingssjudande Amerika, vars poiitiska, ekonomiska och

kulturella impulser likt en hord av prariehundar valtrar

fram over varlden. Pa den andra reser sig som ett ask-

hot den sovjetryska imperialismens stalsmidda jattekollek-

tiv, buret av den roda drommen om den alltuppslukande

varldsrevolutionen. Och i bakgrunden reser sig de far-

gade folken, Asiens och Afrikas vaknande miljoner med
den europeiska kolonialpolitikens felgrepp och missgar-

ningar som en hatdrivande sadd. Men den europeiska

splittringen bestar. Europas olika folk klamrar sig fast

vid de utomeuropeiska makterna for att skaffa sig hjalp

i sin egen inbordeskamp, glomska av det faktum, att

denna sondting blott utuyttjas av de andra for att till

sist dela rovet pa det forintade Europas ruiner. De
europeiska folken upprepar sina stereotypa deklamatio-

ner om frihet och rattvisa, de idisslar tesema om natio-

nell suveranitet och talar sig varma om de skiftande

nationella motsattnin^amas ofrankomlighei, alltmedan

undergangens krafter fortsatter sitt spel,

I detta lage finns det bara en vag framat. Europas folk

maste antligen gora upp med sitt eget forflutna och for-
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enas i ctt enda fritt och oavhangigt Europa. Den natio-

nella suveraniteten maste havas till forman for en ge-

mensarn statsgemenskap. Europa maste byggas upp pa

grundvalen av likaberattigade nationer i organiserad sam-

verkan pa samma satt, som nationerna byggs pa grund-

valen av likaberattigade socialgrupper, samordnade i ett

S;emensamt korporativt system. Europas enhet ar den

ogiska konsekvensen av korporatismen.

Man soker i dag komma ett stycke pa vag mot Europas
enhet genom organisationen av en gemensam europeisk

marknad. Denna insats ar emellertid blott ett styck-

verk. Endast sex makter, Vasttyskland, Frankrike, Ita-

lien, Holland, Belgien och Luxemburg blir anslutna till

denna marknad, som i fyra etapper under tolv till femton
ar skall byggas fardig. De skandinaviska landerna liksom

England skall utgbra ett slags frihandelsomrade, som
delvis anslutes till denna enhetsmarknad. Likasa disku-

teras mojligheterna for en viss anslutning av Spanien,

Portugal, Grekland och Turkiet. Om Dsteuropa ar det

inte tal. Systemet lider av flera uppenbara svagheter.

Bl. a. ar huvudparten av dess medlemsstater genom At-
lantpakten ekonomiskt och militart knutna till Forenta

Staterna, varigenom hela reformen hotar att konsolidera

Vasteuropas beroende av Amerika och darmed perma-
nenta varldsdelens delning mellan ost och vast. Uppdel-

ningen i stater, som direkt tillhora marknaden, och
andra, som mer eller mindre losligt blir knutna till den,

skapar en harva av detaljproblem, som kan hota att

omintetgora hela planen.

Aven om den begransade Europamarknaden ar ett steg

i ratt riktning, aven om ett samordnat Vasteuropa har

lattare att frigora sig ur ett utomeuropeiskt grepp an
de olika landerna splittrade skulle ha, maste var stravan

syfta betydligt langre, om inte allt skall bli forgaves.

Vi maste syfta till en total integration av de europeiska

folken i en statsgemenskap, dar tullar och myntvasen,
utrikespolitik och forsvar, loner och livsmedelspriser blir

gemensamma. De nuvarande demokratiska institutionerna

racker inte till for att forverkliga ett dylikt program.
Pa det europeiska planet likaval som pa det nationella

maste den primitiva demokratin ersattas med den hogre
form for ett fritt samhallsskick, som korporatismen ut-

gor.
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Korporatismen skapar namligen just de organ, som
Europa behover for samordning och planmassig social

och ekonomisk utjamning. I dag ar den amerikanska

folkinkomsten cirka 400 miljarder dollar pa cn befolk-

ning av 165 miljoner invanare. Vasteuropa inklusive

England kommer samtidigt upp till en inkomst av knap-

pa 200 miljarder pa en befolkning av 260 rniljoner. Den
laga europeiska standarden ar mycket olika fordelad.

Sverige ligger hogst nar det galler standard. Om Italien

skulle betala ut samma loner som Sverige, vore landet

tvunget att anvanda 150 % av hela sin nationalinkomst

bara till loner, vilket som synes ar omojligt aven med de

mest avancerade finanspolitiska metoder. Denna olikhet

i standard hanger delvis samman med olikheten i inve-

steringar. Om man i svensk textilindustri raknar med en

investering av 70.000 svenska kronor per arbetare, blir

motsvarande italienska siffra 30.0p0. Dartill kommer
omojligheten att utnyttja de tekniska hjalpmedlen pa

grund av de splittrade marknaderna, den langa senen

kraver ett stort avsattningsomrade. Man har foljaktligen

beraknat, att den europeiska produktionen per arbets-

timma blott ar en tredjedel av den amerikanska. De na-

tionella korporationernas samordning i europeiska skapar

gemensamma organ for en samordnad investerings-, lone-

och socialpolitik. De skapar ocksa mojligheter att ordna

det europeiska jordbrukets produktions- och prisproblem.

De utgor naturliga kanaler for en europeisk kreditgivning

i utjamnande syfte. De bygger upp en naturlig balans-

faktor till de nationella autonoma delstater, av vilka

Europa maste sammanfogas.

Europas ening medfor foljaktligen en standardstegring

utan motstycke for de europeiska massorna. Den erbjuder

oanade verksamhetsfalt for europeisk finanspolitik. Den
astadkommer trygghet och utveckiingsmojligheter for

europeiskt jordbruk. Den lagger en ekonomisk grund utan

like till europeisk forskning och europeiskt kulturarbete.

Den forvandlar Europa till en militar maktpotential,

som kan sakra freden for arhundraden framat. Skapandet

av ett fritt, forenat och oavhangigt Europa ar utan tvekan

arhundradets framsta politiska uppgift.

44



Vasterlandets framtid

Den stora motsattningen i varlden ar icke den rysk-

amerikanska utan den rysk-kinesiska. Denna motsatt-

ning bars upp av helt andra och mera djupgaende kon-

flikter an den yttre stormaktsrivaliteten mellan Forenta

Staterna och Sovjetunionen. Kina har 600 miljoner in-

vanare, Sovjetunionen 200. Den kinesiska befolkningen

vaxer i snabbtakt inte framst pa grund av nativiteten,

som sjunker i hela Asien, utan pa grund av den blixt-

rande okningen av medellivslangden. Det ar den moderna
hygienens omedelbara konsekvenser. Detta innebar en

mycket stor pafrestning pa livsmedelsforsorjningen, som
inte kan halla takt med folkokningen. Sovjetunionen har

mast avsta sina forna rattigheter i Sinkiang och Mansju-

riet, dar den kinesiska centralregeringen nu suverant

harskar. Kinesiska folkvandringsstrommar ar pa vag mot
norr och nordvast, dvs. just mot de bada sistnamnda

provinserna, mcdan en tredje strom drar mot sydvast,

mot Burma och Malaya, dar den stoter samman med en

liknande strom fran det overbefolkade Indien. Trycket

mot Dst- och Centralsibirien vaxer. Samtidigt borjar

Kina soka overta den ideologiska ledningen inom den

kommunistiska varlden. Det framtrader dessutom som
den starkaste makten inom den s. k. Bandoenggruppcn,
dvs. de asiatiska och afrikanska stater, som tillsammans

soker utforma en tredje kraft, i verkligheten riktad mot
hela den vita varlden.

Det ar mot bakgrunden av dessa utvecklingstendenser,

som den europeiska eningen maste genomforas. Till Euro-

pa hor icke bara de nuvarande vasteuropeiska staterna

utan ocksa de till kommunistblocket anslutna osteurope-

iska. Deras anslutning till ett forenat Europa liksom

aterforeningen av de tyska zonerna ar ett oeftergivligt

mal for varje europeisk enhetsrorelse. Utbyggandet av

den alliansfria politik, som fors av Sverige, till en euro-

peisk sjalvstandighetslinje, skapar forutsattningar ocksa
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for de osteuropeiska staternas anslutning. Amerika kom-
mer visserligen genom denna politik att forlora en

imperialistisk kontroll over Vasteuropa, men i gengald

far det en europeisk marknad med belt annan kopkraft

och en pataglig garanti mot sovjetryska angreppsnand-

lingar. Forenta Staternas standigt understrukna antikolo-

nialism maste medfora ett accepterande av en uppgorelse

med Europa pa har uppskisserade grunder. For Sovjet-

unionens vidkommande blir Europa likaledes en trygg-

hetsfaktor. Sovjetunionen kan med ett enat Europa som
granne kanna sig lugnt for varje angrepp fran vaster.

Dess handel vasterut kan fa ett maktigt uppsving. Europa

blir pa sa satt en brygga mellan de bada nuvarande ri~

valerna i varldspolitiken.

Det ar sjalvfallet, att de principer, som beharskar

europeisk socialpolitik, och som ytterst motiveras med
socialetiska synpunkter, maste aga sin giltighet ocksa pa

den internationella politikens omrade. Korporatismen

innebar ett erkannande av alia gruppers likaberattigande

men darmed icke nagot havdande av deras likhet. Tvart-

om soker korporatismen ge varje grupp en for dess upp-

gift tjanlig organisationsform. Konsekvensen av detta

tankande blir erkannandet ocksa av rasernas likaberatti-

gande. Men darmed icke ett havdande av deras likhet.

En plotslig blandning av manniskor med olika traditio-

ner, olika rasegenskaper och darmed olika beteende-

monster skapar ofordrojligen en rad missanpassningspro-

blem, som resulterar i stigande kriminalitet, alkoholism,

okad sjalvmordsfrekvens, allt foreteelser, som vittnar

om vantrivsel i samhallet. Dessa fakta maste beaktas vid

losningen av de sporsmal, som de till en europeisk stats-

gemenskap knutna afrikanska omradena kommer att >

medfora. Dessa omraden maste ges mojligheter till en

artegen utveckling pa grundvalen av sitt eget nationella

monster. De afrikanska sardragen maste ges samma ut-

vecklingsmojligheter som de europeiska. Samtidigt maste

de ges garanti till samma sjalvstyrelse och medbestam-
manderatt som andra omraden i Europa och Afrika,

nar deras befolkning uppnatt en lagfast grad av ekono-

misk standard och allmanbildning. De vita folkens skyl-

dighet att sorja for utbildning och socialvard inom dessa

omraden fram till den dag, da de sjalva kan overta

46



dylika uppgiftcr, ar en ofrankomlig foljd av var social-

etiska grunduppfattning. Det blir en uppgift for korpo-

rationerna att tillse, att fargad arbetskraft erhaller sam-

ma ersattning for samma prestation som de vita. Skulle

viss del av denna ersattning inte utga i form av loner

utan via samhallets formedling anvandas for utbyggande

av de svarta folkens standard, alltsa for sociala och kul-

turella investeringar, maste garantier skapas for att peng-

arna verkligen anslas till detta andamal. Likaval som
vi tar avstand fran exploatering av somliga socialgruppers

arbete till forman for andra, maste vi avvisa exploate-

ringen av andra raser, det ma sedan ske med vilken moti-

vering som heist. Utvecklingen av olika rasgrupper pa

grundvalen av deras nationella egenart, forhindrandet av

sadana blandsamhallens uppkomst, som hotar trivsel-

momentet i den manskliga samlevnaden och undergraver

ett naturligt och fast beteendemonster, samt varje ras-

grupps lika ratt till bildning, arbetsfortjanst och mot
sin insats svarande medbestammanderatt ar salunda

grundvalen for ett korporativt betraktelsesatt pa de pro-

blem, som moter Europa framst i Afrika.

I konsekvens med dessa synpunkter maste vi ocksa till-

erkanna alia folk samma existensberattigande som vi

gor ansprak pa for egen rakning. Den asiatiska nationa-

lismen kan i och for sig endast halsas med tillfredsstallelse

av den europeiska, nota bene om Europa bevarar sitt

moraliska sjalvfortroende. Gentemot forsoken att orga-

nisera en fargad front mot vasterlandet under kinestsk

ledning maste vi overbrygga motsattningen mellan de

tre vita blocken, Amerika, Europa och Ryssland. Vi
maste har konstatera, att var gemensamma ostgrans gar

vid Amur. Men samtidigt maste vi undvika varje politik,

som driver samman de asiatiska folken mot de vaster-

landska. Motsattningar och olikheter mellan exempelvis

Europa och Asien ar inte storre an den inbordes skill-

naden mellan Kina och Indien. Europa bor genom att

framja friast mojliga varldshandel och friast mojliga

kulturutbyte lander och raser emellan, skapa betingel-

serna for ett framtida samarbete mellan fria folk, obe-

roende av hudfarg och kulturtraditioner. Endast sa kan
ett forenat Europa framsta som en den vasterlandska fri-

hetens och kulturtraditionens fyrbak i varlden.
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Kulturfornyelse

Den tekniska civilisationen har givit oss mojligheter

till en valstandsokning som aldrig forr. Ting, som tidi-

gare varit ett fatals privilegier har i vaxande utstrackning

blivit massornas egendom. Maskinernas overtagande av

musklernas arbete har gjort det mojligt for ett vaxande

antal manniskor att syssla med intellektuellt arbete, att

utvidga och fordjupa grundvalarna for var andliga kul-

tur. Men samtidigt har vetenskapen slagit sonder var

forna varldsbild. Redan Kopernikus upptackt av sol-

systemet innebar en chock for manskligheten, som det

tog arhundraden att overvinna. Den astronomiska forsk-

ningen har sedan ytterligare vidgat den kopernikanska

varldsbilden. Jorden
?
som en gang framstod som tillvarons

medelpunkt, visar sig vara ett forsvinnande litet klot i

ett universum, vars matt mats i miljarder ljusar. Darwins

upptackt av arternas utveckling och Mendels kartlagg-

ning av arftlighetens lagar har forandrat manniskans

stallning i den stora livsprocessen. Freuds framstallning

av det undermedvetnas roll har kommit var overtro pa

fornuftet att vackla. De valdiga resultat, som forsk-

ningen lett fram till, har fb'rlanat en speciell auktoritet

at vetenskapens metod, den logiska analysen av orsak

och verkan. Hela tillvaron har kommit att framsta som
en logisk och gripbar orsakskedja eller rattare sagt en

kombination av orsakskedjor, vilka tillsammans utgor

det skeende.

Vad menas med kultur? Lat oss borja med att kalla

den ett for manniskan typiskt beteende, som bestams av

rationellt tankande i stallet for omedveten instinkt. E>ju-

rens beteende ar andamalsenligt. Det utformas av gjorda

erfarenheter. En handlings fordelaktiga eller ofordel-

aktiga inverkan pa djurets livsmojligheter
^
bestammer

dess slutgiltiga handlingsschema. Men savitt vi vet, ligger

det bakom denna anpassning till det andamalsenliga

ingen medveten reflektion, som logiskt drar slutsatser om

48



sammanhangen i det skeende. For manniskan spelar dar-

emot logiken en avgorande roll. Hon soker medvetet
klarlagga sammanhangen i omvarlden for att sedan kunna
utnyttja forefintliga mojligheter eller genom egna in-

grepp forstarka de fordelaktiga och forsvaga de ofor-

delaktiga faktorerna.

Manniskans upptackt av sammanhangen betydde ett

konstaterande av orsak och verkan. Men i samma ogon-

blick, hon faststallt detta, stotte hon pa det oforklarliga.

Hennes egen erfarenhet ar ett styckeverk: det upptackte

hon tidigt. Bakom det skeende borjade hon darfor att

ana makter pa andra sidan det konstaterbara, och dessa

makter kopplade hon sa smaningom samman med en

vaxande kansla av att somt ar ratt och somt ar oratt.

Vetenskap, moral och religion, typiska uttryck for man-
niskans speciella beteende, kan aldrig skiljas. De ar ofran-

komliga, samspelande bestandsdelar i det, som vi kailar

kultur. Kulturen ar salunda den karaktaristiskt manskliga

formen for anpassning. Dess mal ar i likhet med djur-

beteendet att na hogsta mojliga livsintensitet. Dit hor till-

fredsstallandet av de materiella behoven, men da denna

uppgift visat sig battre kunna fullgoras genom vidgad

insikt i sammanhangen, har kulturen ocksa kommit att

innebara ett andligt behov, ett behov av insikt och mal-

sattning. Tillhorigheten till en gemenskap — familjen,

stammen, folket — har hos de fiesta manniskor skapat

en samkansla med andra, en beredviliighet att leva sig

in i andras forhallanden. Den naturliga egoismen brom-
sas av den lika naturvuxna samkanslan och bidrar till

att skarpa insikten om ratt och oratt, om sant och falskt,

om skont och oskont. Manskliga handlingar betraktas

som led i ett storre belt. Darmed blir behovet av gemen-
samma ideal, som normerar och samordnar de olika

handlingsmonstren, ofrankomligt. Konsten vaxer fram
som ett uttryck for manniskans behov av att konkret

gestalta dessa upplevelser, psykologiskt en religionens

tvillingsyster, men kulturhistoriskt en brygga mellan tro

och vetande. Kulturens stora problem ar jamvikten mel-

lan dess olika komponenter, mellan forskning och konst,

mellan moral och religion. Rubbas denna jamvikt, rakar

kulturlivet pa sned. Det ar just en sadan rubbning, som
framkallat vara dagars kulturkris.

49



Nar man i aldre politiska ideologier sokt gora de

materiella produktionsfaktorerna, de biologiska drivkraf-

tcrna eller andra liknande faktorer i utvecklingen till

historiens och samhallets huvudandamal, har man for-

vaxlat mil och medel. De materiella faktorerna har me-

ning och varde ur mansklig synpunkt blott som uppe-

ballare av manniskan som kulturvarelse. Och pa samma
satt maste man bedoma de biologiska faktorerna, de

samhallsorganisatoriska etc. Kulturen som det egentliga

uttrycket for manniskans sarart ar och forblir historiens

grundvarde. Det ar kulturen, som mojliggor levnads-

standard. Det ar kulturen, som ger oss chansen att be-

harska ocksa de biologiska krafterna. Det ar kulturen,

som ger oss formerna for hogre mansklig samlevnad.

Det ar kulturen, som ger oss medlen att infor oss sjalva

och infor varandra tolka var egen innersta langtan, var

djupaste malsattning, vart perspektiv in i framtiden.

Naturvetenskapen har inneburit en gradvis utarmning

av det religiosa livet. Religionens foretradare har kramp-

aktigt sokt forsvara sina vacklande positioner genom att

med trosviss envishet halla fast vid formuleringar och

forestallningssatt, som blivit hopplost meningslosa i den

moderna tillvaron. Kampen mellan tro och vetande har

blivit allt ojamnare och man har till sist med allt storre

eftertryck havdat, att religionen beharskat det forsta^ ske-

det av manniskans utveckling. Nu ar vi pa vag in i det

andra, beharskat av vetenskapen. Samtidigt har man emel-

lertid kunnat konstatera en overhandtagande upplosning

av de moraliska begreppen, som tidigare varit forankrade

i religios tro. Forsoket att ersatta moral och religion med
moral och vetenskap har sorgligt misslyckats.

I detta ogonblick borjar vetenskapen sakta andra ka~

raktar. De gamla perspektiven borjar forskjutas. Visser-

ligen visar det sig, att bade tro och vetande har ett primi-

tivt och for en nutidsmanniska nastan avskrackande

ursprung. De forsta sparen av religios tro, som vi hittills

mott, ar kannibalism, de forsta uttrycken for teknik och

tankande ar vapen av sten. Vara aldsta manniskoskallar

fran Kina och Java ar alia fbrsedda med det hal i nacken,

som anbragts med nagon klubba for att hjarnan skulle

rinna ut. Lamningarna efter vaxter och djur i de lager,

dar skallarna hittats, visar, att det varit gott ora foda,
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att det inte varit hungern, som drivit fram kannibalis-

men utan tron om overforande av magiska krafter vid

fortaringen av en dodad manniskas hjarna. Samma lager

har innehallit de forsta funna resterna av vapen och
redskap. Tro och vetande ar lika urgamla som mansklig-

heten, de har gatt hand i hand genom arhundratusen,

och skillnaden ar blott, att vi i dag klarare kan dra upp
granslinjerna mellan dem bada men darmed ocksa sak-

rare ge bada sin stallning och sin roll i det fortsatta

framatskridandet.

Tron pa universums oandlighet i tid och rum har

grusats av den moderna astrofysiken. Universum ar be-

gransat till tiden. Man kan ungefarligt datera dess alder.

Det framstar som en frukt av en skapelseakt. Antingen
man foijer den allmannast omfattande teorin om uni-

versums historia som en engangsforeteelse eller accep-

terar den engelska skolans upprattning om den perma-
nenta nyskapelsen av vintergator pa vag mot forintelse,

blir slutomdomet detsamma, bakom var tillvaro ligger

vateatomernas tillkomst ur intet, tatnandet av urmate-

rien till en jattestjarna, som sprangts^ och vars galaxer

spridas som skarvorna efter en explosion for att till sist

slockna och ga under eller ocksa med standigt okad
rorelsehastighet rusa upp och spranga ljusvallen, bakom
vars kyrkogardsstaket de upphora att existera. Och som
den tyske astrofysikern von Weizsacker sager, ingen kan
hindra manniskan att Iter uppstalla den urgamla fragan:

Vad var fore uratomen, och vad skall vara efter varme-
doden?

Var tillvaro framstalles av den moderna fysiken som
en varld i fyra dimensioner, rummets tre klassiska plus

tiden. Men vem sager, att tiden, den fjarde dimensionen,

ocksa ar den yttersta? Likaval som vi maste fylla ut tom-
rummet bortom uratom och varmedod, likaval maste vi

forestalla oss en yttersta dimension, och det ar naturligt,

om dessa bada begrepp smalter samman till en enhetlig

forestallning. Hela universum star i samma forhallande

till denna yttersta dimension, — skapardimensionen —

,

som rummet star till tiden. Och det ar ocksa naturligt,

om vi later en tredje synpunkt foga sig till de bada andra.

Verkligheten bestir inte bara av fakta, som vi kan kon-
statera. Den bestar ocksa av varden. Men i samma ogon-
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blick, som vi kommer in pa varderingarna, har vi kom-
mit in pa irrationell mark. Den yttersta dimensionen

kommer att framsta som vardenas dimension. Darmed
sammanfaller den med gudsbegreppet. Den moderna ve-

tenskapen har inte bevisat Guds existens. Men den har

dragit upp sina egna granser och darmed lamnat plats

for den religiosa aningen, den mystiska intuitionen att

ta vid, dar den sjalv upphor. Det finns darmed en moj-
lighet for en religios renassans pa modern grund. Tro
och vetande kommer att sta i ett standigt vaxelspel sins-

emellan. De kommer att befrukta varandra.

, Det ar denna trons ateruppstandelse pa modern grund,

som vi maste se fram emot som slutfasen i det valdiga

tekniska och vetenskapliga ombrott, som vi upplevat.

Darmed kommer kulturlivets olika delar Iter att bringas

i harmoni med varandra. Den stora disproportionen mel-

lan tekniskt vetande och moralisk hallning, som kanne-

tecknar den aktuella situationen, och som ar desto kus-

ligare som manniskan fatt en vatebomb att leka med,

skulle darmed kunna bringas ur varlden. Vetenskapen

kommer icke langre att framsta som en fiende till tron,

en faktor, som skapar standigt nya svarigheter for det

religiosa livet. Den kommer i stallet att bli en trons

tvillingbroder. Vi har ett exempel pa en foreteelse, som
psykologiskt har samma bakgrund som reiigionen, nam-
ligen konsten. Man bedomer inte ett konstverk ur veten-

skaplig synvinkel. Det ar orimligt. Man bedomer det ur

estetisk. Man varderar det eller man varderar det icke.

Men man kan aldrig lagga fram nagra bevis for sin

standpunkt. Det ar endast den subjektiva upplevelsen,

som utgor verifikationen. Med reiigionen forhaller det

sig pa exakt samma satt. Skall emellertid vasterlandet

fornyas, skall kulturen inte stelna i teknik, som till sist

drives till sjalvforintelse av losslappta och okontrollerade

komplex, da maste det religiosa livet fornyas som kul-

turens urgrund, som vetenskapens och forskningens ofran-

komliga komplement, moralens underpant och den roda

traden i den enskilda manniskans liv. Den religiosa re-

nassansen ar det stora moderna ombrottets annu oupp-
nadda hojdpunkt.
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Rorelsen

Den ideologi, som har har skisscrats i stora drag, och

som pa de viktigaste punkterna kompletterats med sina

programmatiska konsekvenser, har tillkommit som
#

ett

medvetet alternativ till kommunismen. Konservatism,

liberalism och socialdemokrati har vuxit fram ur det

forra arhundradets problemstallningar och tankande. Fas-

cism och nationalsocialism fick aldrig utveckla sig till

tankesystem, som konsekvent byggde ut en enhetlig syn

pa historien, samhallet och manniskan utifran den vas-

terlandska kulturens gemensamma grundvarden. I den

nya ideologin moter man manga tankegangar, som har

sina rotter i aldre askadningar. Dar aterfinns konserva-

tismens sinne for traditionens betydelse, utformad mot
bakgrunden av den moderna socialpsykologins ron och

erfarenheter. Dar finns liberalismens havdande av det

manskliga frihetsvardet, av rattssakerheten och likheten

infor lagen, av de sarpraglade personligheternas ratt och

uppgifter i skeendet. Dar finns den liberala ekonomins

kansla for det personliga initiativets betydelse. Men dar

finns ocksa socialismens uppfattning om det ekonomiska

livet som ett organiskt sammanhangande helt, om nod-

vandigheten av samordning och planering, om kravet pa

social trygghet och ekonomisk rattvisa som ofrankomliga

mal for varje ekonomisk politik. Dar finns fascismens

havdande av heroismens roll i historien, av de skapande

eliternas ofrankomlighet i framatskridandet, sida vid sida

med syndikalismens tro pa de sarpraglade socialgrupper-

nas mojlighet till intensivare insatser i en social organisa-

tion av fria korporationer. Dar finns nationalsocialismens

tro pa mojligheten av en forening mellan nationell tradi-

tion och modern verklighet, pa folkgemenskap som det

ofrankomliga uttrycket For nationell solidaritet, parallellt

med pacifismens uppfattning om kriget som ett massvan-

sinne, framkallat av kortsynt vinningslystnad eller otyg-

lade personliga prestigekomplex. Det karakteristiska for
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denna nya ideologi, syntesens ideologi, ar dess satt att

sammanfoga och ordna de skilda impulserna fran olika

hall till en ny enhet, uppburen och genomandad av tron

pa den manskliga kulturen som historiens grundvarde,

pa krafternas samordning som metoden och pa den orga-

niserade samverkan i frihet som basen for samhallsliv

och politik.

Det ar uppenbart, att denna ideologi inte direkt an-

knyter till det ena eller det andra av de i dag existerande

partierna i Europa. Men det ar ocksa uppenbart, att det

knappast finns nagon meningsriktning, som icke har en

rad synpunkter gemensamma med denna ideologi. Matur-
ligtvis kan man — sarskilt i lander, dar partilivet annu
ar dynamiskt och samhallet annu inte genomorganiserats,

— soka fa fram dessa ideer genom att lagga dem till

grund for en ny partibildning. Men i stort sett kommer
detta att tillhora undantagen. I de fiesta europeiska lan-

der vore det en opraktisk och meningslos arbetsinsats att

soka driva fram ett nytt parti mellan de redan existe-

rande. Vad som har behovs, ar en kamporganisation tvars

igenom de gamla partigranserna, nagot i stil med Ameri-
kas pressure groups, som overallt i organisationer av olika

slag soker verka for sin ideologi via ett nat av val

sammanhallna gripgrupper.

Och pa samma satt som en pa sadant satt utformad
organisation soker skapa forutsattningen till en vidgad
samverkan mellan socialgrupperna inom ett folk, maste
en sadan rorelse vaxa ut till en europeisk sammanslut-
ning, vars sektioner i olika lander tjanstgor som den euro-

peiska enhetstankens nationella gripgrupper. Vad det har

galler att fa fram bade pa det nationella och inter-

nationella planet ar inte stora massrorelser, dar man stra-

var efter att fa med sa manga som mojligt — det ar par-

tiernas, valorganisationernas sak. Har galler det i stallet

att skapa grupper av manniskor, som fangats av en och
samma tro, som ar beredda att gora en insats for sam-
hallets korporativa omgestaltning och Europas ening.

Naturligtvis kan den internationella linjen dras vidare —
naturligtvis kan kring samma tanke aven utomeuropeiska
sektioner sugas med i samarbetet. Det galler bara att

inte ga^ alltfor fort, att forst sakra en position, innan

man griper efter nasta. A andra sidan far sjalvfallet inga
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portar sta stangda, inga granser utgora hinder for dem,

som i samma overtygelse vill vara med om samma ar-

bete.

En vasentlig uppgift for cn sadan rorelse ar att soka

skapa ctt rent manskligt forhallande mellan de olika

medlemmarna, att bygga upp en kedja av van vid van

tvars over klass- och folkgranserna. Det ar det djupast

manskliga, som sa ofta kommer bort i de politiska eller

officiella sammanhangen, som kanske ar det effektivaste

medlet att forverkliga ett reformprogram.

Dartill kommer behovet av yttre former, av cere-

monier och symboler, av traditionellt aterkommande hog-

tider, som engagerar kanslolivet och knyter det fastare

samman med den intellektuella overtygelsen. Det galler

bara att se till, att sadana uttrycksformer likaval som
den forenklade propagandans lattatkomliga bildsprak

star i direkt forhallande till den intellektuellt utformade

linje, som rorelsen foretrader. Det maste ocksa bakom
symbolik och propaganda finnas en garanti for arlighet

och akthet.

Vi har i den nysvenska rorelsen forsokt skapa den

forsta svenska upptakten till en sadan organisation, och

den 1951 skapade Europeiska Socialrorelsen, som utom-

land aven brukar kallas Malmororelsen, har blivit det

forsta experimentet pa internationellt plan. Det bor

understrykas, att detta blott ar de forsta ansatserna.

Men utan ansatser kan ingenting bestaende vaxa. Och,

infor de annu blygsamma proportionerna, infor de obe-

fintliga yttre resurserna fortjanar till sist ett gammalt
mastarord att citeras: Den som ar trogen i det lilla, han

ar ocksa trogen i vad mer ar.
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En kort sammanfattning av den nysvenska ideologin,

for vilken korporatismen och Europatanken utgor de

bada hornpelarna, har lange efterlysts bland dem, som

arbctar for dcssa idccr. Den sedan mer an ett artionde

tillbaka ovliga seden att tillvita den nysvenska rorelsen

standpunkter och ideer, som den inte vill kannas vid,

har ocksa gjort ett dylikt kortfattat klarlaggande nod-

vandigt.

Det foreligger ocksa ett behov att mojliggora en ide-

ologisk offensiv i de olika lander, dar dessa ideer i dag

fors fram av organiserade grupper ellcr tidskrifter. Denna

skrift har darfor dels velat tillgodose det svenska be-

hovet av en klargorande sammanfattning men samtidigt

ocksa kravet pa en gemensam europeisk ideskrift. Av
den orsaken har de svenska utgangspunkterna i nagon

man skjutits i bakgrunden, nar det galler att exempli-

fiera ideernas eller synpunkternas konkreta bakgrund.

Det har med hansyn till de icke-svenska lasarna varit

ofrankomligt att soka fa fram sa allmangiltiga formu-

leringar som mojligt, aven om det sjalvfallet icke kunnat

undvikas, att den svenska utgangspunkten lyser igenom.
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